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ABCDE pluis of niet-pluis?

I

Ik had haar al een keer op het spreekuur
gezien. Pijn in de benen en daardoor moeite
met lopen. Een duidelijke oorzaak kon ik
niet bedenken. Met als werkdiagnose spierpijn schreef ik haar een NSAID voor. Na het
weekend zag ik het HAP-bericht. De klachten waren toegenomen en in een rolstoel
had ze de HAP bezocht. Met de diagnose
conversie en een adres van een gespecialiseerde psycholoog nam ze contact op om de
verwijzing te regelen.
Het diagnostische proces, welke methode in
welke situatie bij welke patiënten, blijft de
gemoederen bezighouden.
Giesen en Stolper pleiten in dit nummer
voor meer ruimte voor het pluis/niet-pluisgevoel op de HAP, vooral ook om het
diagnostisch proces te verdiepen en niet te
beperken tot een abcde’tje. Norg beargumenteert in zijn opinie dat de ABCDE-methode
juist helpt om snel een toestandsbeeld, het
belangrijkste op de HAP, te kunnen bepalen.
Bij het diagnostisch proces spelen veel
factoren een rol. Ervaring van de dokter, de
context van het contact, maar ook patiëntgebonden factoren zoals het moment van
bellen. Zo laat het onderzoek van Wouters
zien dat nachtelijke pijn op de borst vaker
acuut coronair syndroom is.
De diagnose conversie bij deze patiënte
voelde toch niet lekker. Een verhoogde CRP

en de goede reactie op prednison bevestigden mijn gevoel. Blijft de vraag: hoe is het
diagnostisch proces op de HAP dat tot deze
diagnose heeft geleid, nu precies gegaan?
Was het patroonherkenning of het resultaat van een analytische denkwijze?
Mij lijkt het goed om meerdere methoden in je diagnostische gereedschapskist
te hebben. Het gaat er naar mijn idee
vooral om dat je je bewust bent welke
methode je op welk moment en in
welke context hanteert, zowel in de
dagpraktijk als op de HAP. Jezelf
afvragen hoe het diagnostisch
proces bij jou op dat moment
verloopt heeft meer nut dan 1
methode beschouwen als de
heilige graal. Het faciliteren
van structurele feedback in je
eigen dagpraktijk en ook op
de HAP is dan een belangrijk
middel om jezelf, ook diagnostisch, scherp te houden.
Voetangels en klemmen blijven er
genoeg in de diagnostiek met zoveel
beïnvloedende factoren. Zo blijft het
vak voor mij een boeiende uitdaging en
wordt het zeker geen abcde’tje! ■
Pieter Buis, lid redactiecommissie
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Nieuws

Antioxidanten verlagen het risico
op een hartinfarct niet
Rob Strijkers

Oxidatieve stress is gerelateerd aan vaatschade, waaronder het myocardinfarct.
Het lijkt daarom een goed idee patiënten
te adviseren om extra antioxidanten in
te nemen. Uit recent onderzoek bleek
het gebruik van antioxidanten als vitamine C of vitamine E het risico op een
hartinfarct echter niet te verlagen.
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Jiao Luo MPH, et al. Diet-derived circulating antioxidants and risk of coronary
heart disease: a mendelian randomization
study. J Am Coll Cardiol 2021;77:45-54.
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Nederlandse onderzoekers maakten
gebruik van 3 grote, openbare, genetische
databases (CARDIoGRAMplusC4D, UK
Biobank en FinnGen) met in totaal 93.230
patiënten en 674.891 controlepatiënten.
Zij keken naar 5 antioxidanten (vitamine
C, vitamine E, bètacaroteen, lycopeen
en retinol, inclusief hun afgeleiden). Het
samengestelde eindpunt was het risico
op ‘coronary heart disease’ (onder andere
myocardinfarct, angina pectoris, acute en
chronisch ischemische hartziekte). De onderzoekers vergeleken gezonde controlepatiënten met patiënten die een hartinfarct
hadden doorgemaakt. Daarbij maakten
zij gebruik van genetische variatie in het
antioxidantengehalte in het bloed van patiënten. In een meta-analyse keken ze naar
verschillende serum-antioxidantenniveaus
en het risico op een hartinfarct. Daarbij
gebruikten zij mendeliaanse randomisatie,
die de sterke kant van randomisatie combineert met een lange follow-up.
De resultaten lieten zien dat geen enkele
antioxidant het risico op het krijgen
van een coronair hartinfarct verlaagt:
vitamine C OR 1,0 (95%-BI 0,99 tot 1,00),
vitamine E OR 0,93 (95%-BI 0,82 tot
1,06), bètacaroteen OR 1,03 (95%-BI 0,97
tot 1,10), lycopeen OR 1,02 (95%-BI 0,99
tot 1,06) en retinol OR 0,94 (95%-BI 0,63
tot 1,41).
Een beperking van het onderzoek is dat
werd gekeken naar een lineair verband
met afgeleide waardes voor hoge serumconcentratie van antioxidanten, waardoor
een non-lineair verband niet is uitgesloten. Verder is een effect bij subgroepen
niet uitgesloten.

Het onderzoek bevestigt de uitblijvende
resultaten van eerder gerandomiseerd
onderzoek naar antioxidanten. De onder-

zoekers concluderen dat het gebruik van
extra antioxidanten niet bijdraagt aan het
voorkomen van een hartinfarct. ■

Behandel jeuk bij ernstig nierfalen met gabapentine of pregabaline
Mariken Stegmann

Uremische jeuk komt voor bij 60% van
de patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (eGFR < 15 of dialyse). Die
jeuk kan het best worden behandeld
met GABA-analogen zoals gabapentine en pregabaline. Dat is de conclusie
van een recente cochranereview.
De auteurs includeerden 92 RCT’s
waarin lokale of systemische interventies werden vergeleken met placebo of
met een andere behandeling. In deze
RCT’s werden 14 medicamenten, 8
lokale middelen, 10 supplementen en 3
overige behandelingen onderzocht.
Vijf onderzoeken vergeleken de effecten van GABA-analogen met placebo.
De precieze werking van GABA-analogen bij jeuk is onbekend, maar heeft

waarschijnlijk te maken met de blokkade van nociceptieve prikkels in de
hersenen. Patiënten die deze medicatie
kregen hadden gemiddeld (op een
schaal van 0-10) een klinisch relevante afname van jeuk van 4,95 (95%-BI
-5,46 tot -4,44) ten opzichte van placebo. De onderzoekers gaven aan dat de
conclusie dat GABA-analogen werken
een hoge bewijskracht had. Bovendien
traden er zelden, in het algemeen milde, bijwerkingen op.
Voor de andere interventies was de
bewijskracht lager of minder effectief.
Ondansetron had juist geen effect (3
onderzoeken; gemiddeld verschil met
placebo -0,38; 95%-BI -1,04 tot 0,29;
hoge bewijskracht).
Vermeldenswaardig is verder het

Persoonsgerichte diabeteszorg leidt niet tot beter
zelfmanagement
Anne Meike Boels

Het persoonsgerichte consultatiemodel
voor de jaarlijkse diabetescontrole is
toegespitst op de individuele situatie van
patiënten. Shared decision making heeft
daarbij een centrale rol. In een Nederlands onderzoek met pre-post design, uitgevoerd tussen november 2015 en maart
2018, werd de invloed van het model
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Persoonsgerichte diabeteszorg, gericht
op het individu met een hoofdrol voor
shared decision making, zou de bereidwilligheid voor zelfmanagement
kunnen vergroten. Implementatie van
een persoonsgericht consultatiemodel
bij diabetes mellitus type 2 (DM 2) liet
echter geen duidelijke verbetering zien
in patiëntactivatie en klinische uitkomsten.

gemeten op patiëntactivatie (intrinsieke
bereidwilligheid, kennis en vaardigheden voor adequaat zelfmanagement) en
klinische uitkomsten. Aan het onderzoek
deden 1366 DM2-patiënten mee, uit 47
huisartsenpraktijken en 6 ziekenhuizen
(gemiddelde leeftijd 66 jaar; mediaan

relatief grote effect van kurkumasupplement (-6,40; 95-BI -7,42 tot -5,38),
waarbij de onderzoekers de bewijskracht als matig scoorden, hoewel het
maar om 1 onderzoek ging.
De bevindingen sluiten grotendeels aan
bij de huidige richtlijn Palliatieve zorg
bij eindstadium nierfalen. Hierin wordt
geadviseerd als eerste stap neutrale zalf
(zoals cetomacrogol of koelzalf) en bij
onvoldoende effect gabapentine (of als
dit slecht wordt verdragen pregabaline). Lichttherapie, de derde optie in
de richtlijn, blijkt in de huidige review
meestal niet effectief. Voor de huisarts
is het goed om te weten dat als indifferente middelen onvoldoende helpen
gabapentine of pregabaline een goed,
effectief alternatief is. ■

Foto: Shutterstock

Hercz D, et al. Interventions for itch in
people with advanced chronic kidney
disease. Cochrane Database Syst Rev
2020;12:CD011393.

HbA1c 51 mmol/mol). De artsen (internisten en huisartsen), POH’s en diabetesverpleegkundigen kregen tweemaal 2 uur
training in het toepassen van dit model.
Na de tweede diabetescontrole waarin het
model werd gebruikt (na ongeveer 1 jaar)
zagen de onderzoekers dat de patiëntactivatie toenam met 1,53 op een schaal van
0-100 (95%-BI 0,67 tot 2,39). De BMI
(-0,22; 95%-BI -0,33 tot -0,10) en het
LDL-cholesterol (-0,07 mmol/L; 95%-BI
-0,12 tot 0,012) namen iets af. Het HbA1c
nam toe met 0,08% (95%-BI 0,03 tot
0,12). Deze verschillen waren statistisch
significant, maar klinisch niet relevant.
Als beperkingen noemen de auteurs dat
de zorgverleners vaak hun eigen draai
aan het model gaven en dat de vervolgtijd
van 1 jaar mogelijk te kort was voor echte
verandering in patiëntactivatie. Daarnaast
nam slechts iets meer dan de helft van de
geschikte deelnemers deel aan het onderzoek, waarbij mogelijk selectie van gemotiveerde patiënten optrad. Een persoonsgericht consultatiemodel waarbij de focus
verschuift van een jaarcontrole naar een
jaargesprek kan zelfmanagement mogelijk
subtiel beïnvloeden. Op de korte termijn is
daarvan echter weinig effect te verwachten
op betere diabetesuitkomsten. ■
Rutten GEHM, et al. Person-centered diabetes care and patient activation in people
with type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes
Research and Care 2020;8:e001926.
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NTS-urgentiebepaling bij neurologische klachten
suboptimaal
Aimee Kok-Pigge

Erkelens DC, et al. Accuracy of telephone
triage in patients suspected of transient
ischaemic attack or stroke: a cross-sectional study. BMC Fam Pract 2020;21:256.
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In een cross-sectioneel onderzoek werden
tussen 2014 en 2016 1269 patiënten geïncludeerd met de ingangsklacht ‘neurologische uitval’ van wie ook de uiteindelijke
definitieve diagnose bekend was in het
elektronisch dossier. Bij 34% bleek er
sprake van een TIA of minor stroke, bij
16% van een CVA. Bij 45% was er sprake
van een andere neurologische oorzaak.
Van de 1269 patiënten kregen er 770
(61%) via de NTS initieel een hoge
urgentie (U1 onmiddelijke beoordeling
of U2 zo snel mogelijk). Bij 146 patiënten
(30%) schaalde de triagist een initieel lage
NTS-urgentie op. Verder deelde de triagist 47 patiënten (6%) juist lager in. Dit
verhoogde de sensitiviteit – van belang
voor de veiligheid – van 0,72 (95%-BI
0,68 tot 0,75) naar 0,86 (95%-BI 0,83 tot
0,89). Dit had geen nadelige gevolgen
voor de (matige) specificiteit, en dus voor
de efficiëntie. Deze daalde minimaal van
0,48 (95%-BI 0,43 tot 0,52) naar 0,40
(95%-BI 0,36 tot 0,44).
Dit onderzoek suggereert dat triagisten- en
huisartssupervisoren vitale patiëntinformatie krijgen die ontbreekt in de initiële
inschatting volgens de NTS. Zij maken het
systeem veiliger zonder dat dit nadelige
gevolgen heeft voor de efficiëntie. Verder
onderzoek moet uitwijzen om welke
informatie het precies gaat en hoe deze kan
worden geïntegreerd in de NTS. Hierbij
valt te denken aan wijzigingen in de
huidige presentatie van items, of het

toevoegen van voorspellende factoren als
leeftijd en geslacht. Tot dan blijft de
(telefonische) klinische interpretatie
essentieel voor een adequate inschatting
van de urgentie. ■

:
Foto

De Nederlandse Triage Standaard (NTS)
wordt op de huisartsenposten gebruikt
om de urgentie te bepalen van bijvoorbeeld de ingangsklacht ‘neurologische
uitval’. Een Nederlands onderzoek laat
zien dat de initiële urgentiebepaling op
basis van de NTS suboptimaal is bij een
vermoeden van een TIA, CVA of andere
levensbedreigende neurologische aandoening. De initiële urgentiebepaling
wordt beter met de aanvullende beoordeling van de triagist of huisarts.

iFOBT als screening bij vermoeden van
colorectaal carcinoom
Rick van Uum

De fecale immunochemische test (FIT,
voorheen iFOBT) wordt als screeningsmethode gebruikt in het bevolkingsonderzoek darmkanker. De test
is echter niet gevalideerd voor gebruik
in de spreekkamer bij patiënten die
verdachte symptomen hebben. Dit
is een wezenlijk andere patiëntenpopulatie. Britse onderzoekers hebben
nu aangetoond dat FIT ook bij deze
groep patiënten colorectaal carcinoom
(CRC) veilig kan uitsluiten.
In een multicenter, dubbelblind,
diagnostisch onderzoek includeerden
de auteurs tussen okober 2017 en
december 2019 in totaal 982 patiënten (leeftijd mediaan 65 jaar) die met
verkorte toegangstijd (< 2 weken)
waren verwezen vanwege ≥ 1 verdacht

symptoom voor CRC. Het ging daarbij
om intra-abdominale massa, ijzergebreksanemie > 60 jaar, rectaal bloedverlies, veranderd ontlastingspatroon,
nieuwe buikpijn en/of gewichtsverlies.
Alle patiënten ondergingen een FIT en
coloscopie, de symptoomdata werden
verkregen uit de verwijsbrieven.
De prevalentie van CRC was 3,3%.
Bij 31,3% werden er geen afwijkingen
gevonden bij coloscopie, bij 23,6%
een laag-risicoadenoom, bij 23,4%
diverticulose/diverticulitis en bij 7,4%
peri-anale ziekte (zoals hemorroïden).
De sensitiviteit was 97% (95%-BI 94,5
tot 98,5) bij een FIT-afkapwaarde van
2 microgram per gram (microgr/g), en
deze nam af tot 90,9% (95%-BI 87,2 tot
93,8) en 70,8% (95%-BI 65,6 tot 75,7)
bij respectievelijk 10 en 150 microgr/g.

Terug naar het werk bij depressie
Raissa Derckx

De auteurs includeerden 23 onderzoeken
met in totaal 5996 patiënten. Zij berekenden het aantal gemiste werkdagen van
mensen met veel depressieve klachten of
een vastgestelde depressieve stoornis in
verschillende RCT’s. Op de korte termijn
(< 1 jaar) bleken interventies die specifiek op het werk waren gericht – uitgevoerd door voornamelijk de bedrijfsarts

De positief voorspellende waarde was
matig (maximaal 31,1%). De number
needed to scope om 1 CRC op te sporen
was 617 bij een afkapwaarde van < 2
microgr/g; 11,5 bij 2 microgr/g; 6,2 bij
10 microgr/g en 3,2 bij 150 microgr/g.
Bij een afkapwaarde van 2 microgr/g
werden 10 CRC gemist, bij < 2 microgr/g geen. De area under the curve van
de FIT-test was 0,93.
De auteurs concluderen dat FIT CRC
ook betrouwbaar uitsluit bij patiënten

Foto: Shutterstock

Een depressie kan leiden tot werkverzuim. Dat is kostbaar voor de maatschappij, maar neemt ook structuur en
zingeving voor het individu weg. Een
cochranereview ging na wat de effectiefste interventies zijn om patiënten weer
aan het werk te krijgen. (Online) cognitieve therapie en op het werk gerichte
interventies lijken effectiever dan uitsluitend op symptomen gerichte begeleiding.

– effectiever in het verminderen van
werkverzuimdagen dan begeleiding die
alleen was gericht op symptomen (SMD
-0,40; matig groot effect; 95%-BI -0,66 tot
-0,14). Daarnaast leek online cognitieve
gedragstherapie effectiever dan reguliere

met verdachte symptomen en een FIT
≤ 2 microgr/g, met de kanttekening dat
veel patiënten dan alsnog in aanmerking komen voor coloscopie vanwege
die FIT > 2 microgr/g. De NHG-Standaard Rectaal bloedverlies raadt een
FIT bij deze patiënten met verdachte symptomen nog af. Dit advies is
gebaseerd op 1 Zweeds retrospectief
onderzoek (n = 1043), dat overigens bij
ondetecteerbaar fecaal Hb een negatief
voorspellende waarde van 100% had.
Dit onderzoek van D'Souza et al. biedt
mogelijk nieuwe inzichten om bij herziening van de standaard nog eens naar
de plek van de FIT in de spreekkamer
te kijken bij deze specifieke patiëntengroep. ■

Foto: Shutterstock

D’Souza N, et al. Faecal immunochemical test is superior to symptoms in
predicting pathology in patients with
suspected colorectal cancer symptoms
referred on a 2WW pathway: a diagnostic accuracy study. Gut 2020;0:1-0 [epub
ahead of print].

begeleiding door de huisarts of bedrijfsarts (SMD -0,23; klein significant effect;
95%-BI -0,45 tot -0,01). Dit laatste komt
neer op 5 tot 8 gewonnen werkdagen per
8 maanden follow-up. Ter vergelijking: in
de Verenigde Staten meldt 6% van de patiënten met een depressie zich ziek voor
gemiddeld 27 dagen per jaar.
Beperking van de onderzoeken is dat
de auteurs veel aannames deden om het
aantal gewerkte dagen om te rekenen naar
het aantal gemiste dagen. Daarnaast bleef
de uiteindelijke werkstatus van de patiënt
(werkend/niet-werkend) onbekend, evenals de kwaliteit van leven en of de patiënt
nog kon presteren op het werk. Ook het
type beroep (kantoorbaan, bouwvakker)
werd niet meegewogen. Verder zorgde
gebrek aan blindering voor bias en vergeleken veel onderzoeken 2 interventies met
elkaar, in plaats van met een controlegroep.
Al met al lijkt een specifieke, op het werk
gerichte aanpak die online wordt uitgevoerd of door de bedrijfsarts, het meest
zinvol. De NHG-Standaard Depressie
onderstreept het belang van deze collega’s:
overleg met of verwijzing naar de bedrijfsarts wordt daarin voor alle werkverzuimende patiënten aanbevolen – zelfs als
huisarts en bedrijfsarts over diagnostiek of
beleid van mening verschillen. ■
Nieuwenhuijsen K, et al. Interventions
to improve return to work in depressed
people. Cochrane Database Syst Rev
2014;12:CD006237.
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Beschouwing

Effectief spiegelen in de praktijk,
wat werkt?
Julia van Groningen, Dorien van der Winden, Pauline Slottje, Nynke van Dijk, Jettie Bont

Al jaren is er aandacht voor het gebruik van spiegelinformatie in de huisartsgeneeskunde. Dit zou de kwaliteit van
de zorg kunnen verbeteren, mits huisartsen er effectief
gebruik van maken. Op welke manier kun je als huisarts
spiegelinformatie effectief gebruiken?

10

Voor goede kwaliteit van zorg is het van belang om het eigen
handelen systematisch onder de loep te nemen en daarvan te
leren. Spiegelinformatie kan een ondersteunende en stimu
lerende rol spelen tijdens dat leerproces, zo stelt het visie
document van NHG, LHV en InEen.1 Onder spiegelinforma
tie (audit and feedback in de internationale literatuur) verstaan
we elke vorm van informatie over door de huisarts geleverde
zorg, die wordt vergeleken met die van collega’s, gestelde stan
daarden of doelen.2 Een structurele inzet van die informatie en
bespreking daarvan met collega’s leveren input voor verbeter
trajecten en dragen bij aan gedragsverandering, waardoor de
zorg verbetert.2 De manier waarop spiegelinformatie wordt
gebruikt, bepaalt het effect.2-4 In deze beschouwing geven we
aanbevelingen om het gebruik van spiegelinformatie te opti
maliseren. Pas de laatste jaren verschijnt er meer onderzoek
naar de manier waarop spiegelinformatie tot gedragsverande
ring leidt.2,5 Voor de onderbouwing van onze aanbevelingen
gebruiken we een systematisch literatuuronderzoek uit 2012,

aangevuld met recentere literatuur die we vonden via PubMed
[online kader].4,6-9
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het effect van spiegel
informatie sterk wisselt. Dat komt deels doordat de onderzoe
ken in verschillende omgevingen zijn gedaan (huisartsgenees
kunde, ziekenhuis), deze zich op verschillende (combinaties
van) werkwijzen en uitkomsten richtten (bijvoorbeeld nale
ving van diabetesrichtlijnen en het aantal radiologieaanvragen
voor kniepijn), doordat er op uiteenlopende manieren en met
verschillende frequenties werd teruggekoppeld, en er wel of
geen duidelijk actieplan was.2 Een directe vergelijking van de
onderzoeken is dus niet mogelijk, maar dankzij deze variatie
krijgen we wel inzicht in de omstandigheden die bijdragen aan
het vergroten van het effect van spiegelinformatie.2
Huisartsenpraktijken kunnen spiegelinformatie uit verschil
lende bronnen halen [tabel 1]. Elk van deze bronnen koppelt
spiegelinformatie op een specifieke manier terug, waarna
huisartsenpraktijken of wijkgroepen deze informatie kunnen
gebruiken. Helaas zorgt deze variatie aan initiatieven soms
voor een overvloed aan informatie, wat niet altijd effectief is.
Dat kan leiden tot onnodige kosten en/of tijdsverspilling voor
patiënten, huisartsen en de gezondheidszorg.7
Met praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u spiegelinformatie
effectief kunt gebruiken.

Voor goede kwaliteit van zorg is het belangrijk om het eigen handelen
systematisch onder de loep te nemen. 
Foto: Shutterstock

GEGEVENS
Kies betrouwbare en geloofwaardige spiegelinformatie
Spiegelinformatie is alleen effectief wanneer u de informa
tie als betrouwbaar beschouwt. Twijfelt u aan de getoonde
informatie of de bron daarvan, dan zal uw gedrag niet snel
veranderen.2,3,6 Wanneer voorschrijfgegevens bijvoorbeeld
afkomstig zijn van een apotheek, zijn deze mogelijk ‘vervuild’
met voorschriften van andere dokters (bijvoorbeeld specia
listen).
Eén van de bronnen voor spiegelinformatie is het eigen
HIS, waarbij u zelf of met behulp van externe organisaties
informatie extraheert. Andere bronnen zijn enquêtes onder
patiënten of samenwerkingspartners, of gegevens afkomstig
van derden, zoals apothekers, ziekenhuizen of zorgverzeke
raars.10-15 Om hergebruik van gegevens voor leerdoeleinden
mogelijk te maken, moet de registratie in het HIS zorgvuldig
en eenduidig gebeuren. Wanneer huisartsen de verschillen
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Tabel 1
Voorbeelden van organisaties die spiegelinformatie leveren (een uitgebreid bronnenoverzicht van het NHG, InEen en de LHV staat op 
www.nhg.org/kwaliteit/spiegelinformatie-bronnen).
Organisatie

Bron

Soort spiegelinformatie

Vergelijken met/benchmark

Praktijk/
Gezondheidscentrum/
Samenwerkingsverband

Extractie uit HIS/KIS (eigen analyses)
Enquêtes onder patiënten (eigen analyses)
Samenwerkende apothekers/SFK of
ziekenhuizen

Medisch-inhoudelijke informatie
Praktijkorganisatie
Patiëntervaringen
Medicatiegebruik (FTO/DTO)

Praktijk
Gezondheidscentrum
Samenwerkingsverband

NHG-Praktijk Accreditering (NPA)10

Extractie uit HIS/KIS
Enquêtes onder patiënten

Medisch-inhoudelijke informatie
(in thema’s)
Praktijkorganisatie
Patiëntervaringen

Praktijk
Regionaal
Landelijk

Zorggroep

Extractie uit HIS/KIS
Enquêtes onder patiënten
Samenwerkende apothekers/SFK of
ziekenhuizen

Medisch-inhoudelijke informatie (voornamelijk
ketenzorg)
Praktijkorganisatie
Patiëntervaringen
Medicatiegebruik (FTO/DTO)

Zorggroep

Benchmark ketenzorg InEen11

Extractie uit HIS/KIS
Enquêtes onder patiënten

Medisch-inhoudelijke informatie (ketenzorg en
huisartsenpost)
Patiëntervaringen

Praktijk/gezondheidscentrum/
Samenwerkingsverband
Regionaal
Landelijk

Academisch netwerk
huisartsgeneeskunde12

Extractie uit HIS/KIS

Medisch-inhoudelijke informatie (geanalyseerde Huisartsen in het netwerk (gewend
spiegelinformatie)
aan het bespreken van spiegelinforMedicatiegebruik
matie met elkaar)

Vektis Praktijkspiegel13

Zorgdeclaraties zoals ingediend bij alle
zorgverzekeraars en het AGB-register van
Vektis

Zorgdeclaraties patiënten (medicatie, bezoekfrequentie, fysiotherapeuten, ggz, diagnostiek
eerste lijn)
Praktijkorganisatie

Regionaal
Landelijk

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn14

Extractie uit HIS

Medisch-inhoudelijke informatie
Praktijkorganisatie
Medicatiegebruik
Populatiegegevens

Landelijk

VIP Calculus15

Extractie uit HIS naar dashboard

Zorgdeclaraties patiënten
Medisch-inhoudelijke informatie
Praktijkorganisatie

Landelijk met alle aangesloten
huisartsen

Huisartsopleiding Nederland en VIP Calcu- Extractie uit HIS naar dashboard
lus: aios-dashboard

Zorgdeclaraties patiënten
Medisch-inhoudelijke informatie
Praktijkorganisatie

Opleider en landelijke referentiegroep
aios

HIS = huisartsinformatiesysteem, KIS = keteninformatiesysteem, SFK = Stichting Farmaceutische Kengetallen, AGB-register = Algemeen Gegevens Beheer-code (ter herkenning
van de zorgaanbieder), FTO = farmacotherapeutisch overleg, DTO = diagnostisch toetsoverleg, aios = arts in opleiding tot specialist (huisartsgeneeskunde).

kunnen verklaren met verschillen in de manier waarop is
geregistreerd, blijken ze weinig geneigd om hun gedrag te
veranderen.16
Kies spiegelinformatie die dicht bij de zorg ligt
Gegevens zijn het meest waardevol als ze het zorgproces en
gedrag van uzelf betreffen. Het is bijvoorbeeld effectief om
spiegelinformatie individueel of in kleine groepen terug te koppelen, zodat u de gedragsverandering bij uzelf en minder bij
anderen zoekt.3,6 Een ander voorbeeld van gegevens die dicht
bij het zorgproces liggen en uzelf betreffen is de diabeteszorg:
voor verbetering daarvan kunt u kijken naar het percentage
amputaties door diabetische infectie. Dit percentage kunt u als
maat zien voor een incorrecte instelling van diabetespatiënten

of als een indicatie dat eerder verwijzen nodig is. Ook het sterftecijfer vormt een indicator, maar het is niet duidelijk wat de
relatie met diabeteszorg precies is, omdat het sterftecijfer door
veel factoren wordt beïnvloed die buiten uw invloed vallen.
Bedenk verder dat de complexe werkelijkheid van de zorg
nooit volledig in data is weer te geven – de teruggekoppelde
informatie is immers altijd een versimpeling van de werkelijkheid. Het is dus van belang dat gegevens alleen worden (her-)
gebruikt door mensen die de context begrijpen en rekening
houden met de beperkingen.16
Kies actuele spiegelinformatie
De informatie mag niet verouderd zijn. Wanneer informatie
bijvoorbeeld een aantal jaren oud is, blijken huisartsen nauweapril 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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DE KERN
■ Kies actuele, betrouwbare en geloofwaardige gegevens, die dicht bij het zorgproces liggen.
■ Kies een indicator die representatief is voor de kwaliteit van zorg en waarbij u veel afwijkt van de norm.
■ Koppel niet te veel informatie per keer terug.
■ Combineer verschillende vormen van terugkoppeling
met een intercollegiale discussie.

lijks geneigd veranderingen door te voeren, vooral als er in de
tussentijd al veel is veranderd.8
INDICATOREN
Kies een indicator om te verbeteren waarbij u (veel) afwijkt
van de norm
De kans dat huisartsen daadwerkelijk anders gaan handelen is
het grootst wanneer hun prestaties op een indicator bij de eerste meting laag zijn of wanneer ze sterk van de norm afwijken.
Wanneer bijvoorbeeld een groot deel van de patiënten (nog)
niet volgens een richtlijn wordt behandeld, is er grote winst te
behalen bij een volgende meting.2 Het is echter maar de vraag
of dit in onderzoeken gemeten effect niet (deels) te verklaren
is door regressie naar het gemiddelde: wanneer een uitkomst
uitschiet is het statistisch waarschijnlijker dat deze bij een volgende meting meer richting het gemiddelde is verschoven.17
Kies spiegelinformatie over de kwaliteit van zorg
Om gedragsverandering te bewerkstelligen moeten huisartsen
er ook op vertrouwen dat de indicatoren daadwerkelijk iets
over de kwaliteit van de zorg zeggen.6 In sommige situaties
is het duidelijk wat de beste zorg en daarmee het doel van
een indicator is, maar dat is lang niet altijd het geval. Het
voorschrijven van morfine is bijvoorbeeld een interessante
indicator voor spiegelinformatie met het oog op het verminderen van onnodig voorschrijven. De beslissing om geen
morfine voor te schrijven leidt echter niet altijd tot de best
mogelijke zorg. Voor een patiënt met veel (verklaarbare) pijn
kan morfine de kwaliteit van de zorg meer verbeteren dan niet
voorschrijven. Toch kan een indicator als deze ervoor zorgen
dat de huisarts zich ervan bewust wordt dat hij of zij bepaalde
keuzen moet maken. Bij deze indicator is dus meer informatie
nodig, bijvoorbeeld over de indicatie waarvoor de morfine is
voorgeschreven.
Spiegelinformatie kan ook inzicht geven in patiëntengroepen
die mogelijk tekort worden gedaan. Dan moet vooraf wel duidelijk zijn wat het doel van de spiegelinformatie is, zodat de
verwachtingen, toon van de feedback en actieplannen daarop
kunnen aansluiten.
TERUGKOPPELING
Kies de juiste hoeveelheid informatie
Voor het veranderen van gedrag is het belangrijk om niet te
14

HUISARTS EN WETENSCHAP april 2021

veel informatie per keer te verwerken. Er is een grens aan de
hoeveelheid feedback die een zorgverlener per keer aankan.
Wat de ideale hoeveelheid informatie precies is, hangt af van
het onderwerp, de persoon, de groep, de hoeveelheid veranderacties, enzovoort.6,8 Het is bijvoorbeeld beter om enkele
figuren te laten zien die het te verbeteren doel duidelijk presenteren dan overvolle tabellen te tonen. Geef ook niet meteen
alle mogelijke informatie, maar alleen specifieke achtergrondinformatie als daaraan behoefte is.8
Combineer vormen van terugkoppeling met een bespreking
Spiegelinformatie kan op verschillende manieren worden
teruggekoppeld. Vektis stelt op aanvraag een online verslag
van indicatoren beschikbaar. Toetsgroepen (FTO/DTO)
combineren schriftelijke terugkoppeling met een bespreking
van deze gegevens. Zo’n combinatie is effectiever dan alleen
schriftelijke of mondelinge informatie.2 Uit onderzoek blijkt
dat ook de discussie die na de terugkoppeling op gang komt
van belang is.3,18 Een combinatie van indicatoren op papier of
in een dashboard met eventueel een mondelinge toelichting
kan bijvoorbeeld worden gevolgd door een discussie in een
(veilige) groep collega’s. Kwalitatieve onderzoeken laten zien
dat het terugkoppelen van spiegelinformatie in een groep, of
‘feedback door sociale interactie’, nog effectiever is.3
Ook de kenmerken van de groep waarmee de prestaties
worden vergeleken heeft invloed op de neiging tot gedragsverandering. Die moeten overeenkomsten hebben met die van de
eigen groep, zodat vergelijking mogelijk is. Maar er moet ook
voldoende stimulans tot verbetering blijven, want vergelijking
met het gemiddelde van de eigen regio stimuleert niet altijd
voldoende tot verbetering. Dan is het bijvoorbeeld beter om
landelijke cijfers te gebruiken, de beste 10%, of met eerder
eigen handelen te vergelijken (trend).9
Zorg voor een cultuur van gepast vertrouwen
Het is belangrijk dat een supervisor of iemand binnen het
eigen team de spiegelinformatie terugkoppelt, en niet een
externe partij. Het voelt vaak veiliger om resultaten binnen het
eigen team te bespreken dan met iemand van buitenaf.2 Wat
betreft kwaliteitsindicatoren hadden in het verleden vooral de
zorgverzekeraars een controlerende functie. Dit leidde niet altijd tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de zorg
en zou bovendien risicomijdend gedrag in de hand kunnen
werken. Nationaal en internationaal onderzoek laat zien dat er
wat dat betreft een cultuurverandering nodig is, waarbij een
verschuiving plaatsvindt van controleren naar gepast vertrouwen.1,19,20 Om gedragsverandering te bewerkstelligen zou de
focus van het gebruik van spiegelinformatie meer moeten liggen op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de zorg, in een continu leerproces (door huisartsen zelf), en minder op het afleggen van verantwoording (aan
verzekeraars of de inspectie).1,19,20
Herhaal de terugkoppeling van spiegelinformatie
Door terugkoppeling van spiegelinformatie te herhalen

beklijft gedragsverandering beter dan wanneer terugkoppeling maar 1 keer gebeurt.2,6 Een ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus
is alleen effectief wanneer wordt nagegaan of de toegepaste
actie inderdaad effect heeft (check), want anders zal de actie
opnieuw moeten worden aangepast (act). De frequentie
waarmee feedback wordt gegeven hangt samen met het
onderwerp en het te veranderen gedrag. Het is verstandig om
de onderwerpen in te bedden in een kwaliteitscyclus, waarbij
herhaaldelijk kort wordt teruggekomen op de stand van
zaken rond een bepaald onderwerp, met een nulmeting en
nameting (nieuwe spiegelinformatie). Zo kunt u het beoogde
effect van gedragsverandering evalueren en zo nodig bijsturen.21
VERVOLG
Kom in actie naar aanleiding van spiegelinformatie
Spiegelinformatie moet niet alleen regelmatig worden besproken, maar er dient ook een duidelijk actieplan te worden
geformuleerd. De informatie moet dus uit indicatoren bestaan
die realistische en concrete uitkomsten mogelijk maken en die
specificeren wat er in de praktijk moet worden veranderd.6
Een tijdgebonden actieplan omvat acties en uitkomsten die
specifiek en haalbaar zijn, en door de huisarts zelf te beïnvloeden zijn. Specifieke corrigerende acties, zoals het achterhalen
van bepaalde patiënten of het gebruik van geheugensteuntjes,
dragen bij aan gedragsverandering.22 Goede voornemens of
probleemanalyses zonder duidelijk, tijdgebonden en haalbaar
plan van aanpak volstaan dus niet. Er is een SMART-geformuleerd plan nodig (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch
en tijdgebonden).23
Zorg voor intentie tot verbetering
Willen huisartsen worden aangezet tot gedragsverandering,
dan moeten ze gemotiveerd raken en betrokken worden bij
het zoeken naar onderwerpen voor verbetering. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek blijkt dat de intentie om te
veranderen een van de belangrijkste voorspellers is van daadwerkelijke gedragsverandering. Mensen zijn sneller geneigd
om gedrag te verbeteren als het doel ook een eigen langeter-

Lees ook ‘Bronnenoverzicht spiegelinformatie’ in
NHG Forum op pagina 82.

mijndoel dient.2,6,24,25 Het helpt niet wanneer een huisarts het
spiegelen als een verplichting (een ‘papieren tijger’) ervaart en
zich niet geroepen voelt zijn gedrag aan te passen.
In [online tabel 2] staan de kenmerken van spiegelinformatie en het gebruik ervan in de kwaliteitscirkel overzichtelijk
weergegeven.
CONCLUSIE
De vraag hoe spiegelinformatie effectief kan worden gebruikt
vraagt om een complex antwoord, waarvoor we in de literatuur weinig bewijs, maar wel onderbouwde aanbevelingen
vinden. Verder onderzoek is nodig om deze vraag te beantwoorden. Dit artikel geeft een richtlijn voor het gebruik van
spiegelinformatie in de praktijk, op basis van actuele kennis.
Spiegelinformatie is effectief wanneer u voor een onderwerp
kiest waar betrouwbare gegevens over te vinden zijn. U boekt
het snelst resultaat met een onderwerp waarbij uw eigen handelen flink verschilt van dat van andere huisartsen (of bijvoorbeeld de richtlijn). Verder blijkt het effectief om schriftelijke
spiegelinformatie ook mondeling toe te lichten – liever nog
wordt de spiegelinformatie besproken in een groep met een
veilige cultuur. Tijdens zo’n bijeenkomst moet er ruimte zijn
voor intercollegiale reflectie en het formuleren en opvolgen
van verbeteracties. Onderwerpen moeten na de start van een
actieplan (regelmatig) opnieuw aan bod komen. ■
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Onderzoek

Een goed gesprek over het
afbouwen van antidepressiva
Carolien Wentink, Marloes Huijbers, Peter Lucassen, Annoek van der Gouw, Cornelis Kramers, Jan Spijker, et al.

Steeds meer mensen gebruiken langdurig antidepressiva en niet alleen patiënten aarzelen om
te stoppen. Meestal heeft de patiënt noch de huisarts duidelijk voor ogen wat er precies aan de
orde moet komen in een gesprek over stoppen. Wij hebben bij zowel patiënten als zorgprofessionals geïnventariseerd wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn, en een keuzehulp
ontwikkeld voor gezamenlijke besluitvorming.
eenmalige depressieve episode een antidepressivum blijven
gebruiken – is gestegen van 30% in de periode 1995-2005
tot 44% in de periode 2005-2015.1 Patiënten lijken te
aarzelen om te stoppen met hun antidepressivum omdat ze
bang zijn voor een terugval in depressie of angst, of omdat
ze onttrekkingsverschijnselen kregen bij een eerdere,
niet-succesvolle stoppoging. Ook huisartsen zullen niet
snel het initiatief nemen voor een gesprek over afbouwen.2
Uit eerder onderzoek bleek dat dit niet verbeterde als huisartsen daarbij multidisciplinaire ondersteuning kregen.3
Het lijkt er dus op dat patiënten meer informatie en begeleiding nodig hebben, en zorgprofessionals meer handvatten, om stoppogingen met antidepressiva succesvoller te
laten verlopen. Ons onderzoek had tot doel te achterhalen
welke onderwerpen patiënten en huisartsen belangrijk
vinden als ze gezamenlijk voor de beslissing staan te stoppen met antidepressiva.
Patiënten vinden het belangrijk om bijvoorbeeld een individueel afbouwschema met de huisarts te bespreken.
Foto: Shutterstock

Het gebruik van antidepressiva neemt wereldwijd toe,
voornamelijk door de groei van het aantal langetermijngebruikers. In Nederland gebruiken momenteel ongeveer 1,1
miljoen mensen antidepressiva. Het percentage langdurige
gebruikers – dat zijn degenen die > 15 maanden na een
Dit is een bewerkte vertaling van Wentink C, Huijbers MJ, Lucassen PL, Van der Gouw A, Kramers C, Spijker J, Speckens AE.
Enhancing shared decision making about discontinuation of
antidepressant medication: a concept-mapping study in primary
and secondary mental health care. Br J Gen Pract 2019;69:e77785. Publicatie gebeurt met toestemming
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METHODE
Concept mapping
Concept mapping is een methode die in de gezondheidszorg vaak wordt toegepast om complexe begrippen te
structureren en de kennis die in groepen aanwezig is
inzichtelijk te maken.4 Het is een wetenschappelijke consensusprocedure die in 3 fasen verloopt: brainstormen,
prioriteren en sorteren.5 Eerst legden we in brainstormsessies deelnemers de vraag voor: ‘Welke onderwerpen
zouden besproken moeten worden in een consult tussen
huisarts en patiënt over het al dan niet afbouwen van
antidepressiva?’ Vervolgens stelden we een lijst op van
relevante onderwerpen en vroegen we de deelnemers aan
elk onderwerp een gewicht toe te kennen van 1 (minst
belangrijk) tot 5 (belangrijkst). Daarna sorteerde elke
deelnemer gelijksoortige onderwerpen in 2-10 clusters.

Infographic

Patiënten

Zorgprofessionals
De 5 belangrijkste onderwerpen
om te bespreken in een consult
over het afbouwen van antidepressiva
Volgens patiënten en zorgprofessionals

Individueel afbouwschema
(maatwerk)

Voorlichting over
onttrekkingsverschijnselen
Verwachtingen op basis van
eerdere afbouwervaringen

Terugvalpreventie
Kwaliteit van leven en psychisch
functioneren op dit moment
Angst voor terugval

Risico op suïcidaliteit
Terugvalpreventie

Voor- en nadelen van het
afbouwen van antidepressiva

Huidige werking: wat merkt u nu van
het middel en wat vindt u ervan?

Thema’s:
Proces van afbouw

Verwachtingen

Deelnemers
Onze onderzoekspopulatie bestond uit patiënten en gezondheidszorgwerkers. Via patiëntenverenigingen (de Depressie
Vereniging en de Angst, Dwang en Fobie Stichting) benaderden we patiënten die momenteel of in het verleden antidepressieve medicatie hadden gebruikt. Zorgprofessionals werden
benaderd via onder andere het Nederlandse Kenniscentrum
voor Angst en Depressie en het netwerk van kaderhuisartsen
ggz.
RESULTATEN
Van de 41 patiënten die reageerden op onze uitnodiging
gebruikte een derde op dat moment antidepressieve medicatie. We hielden 2 brainstormsessies van 1,5 uur, waaraan 12
patiënten deelnamen. Daarna deden 37 patiënten mee met het
prioriteren en sorteren.
Van de 39 zorgprofessionals die reageerden, namen er 14 deel
aan 1 brainstormsessie van 1,5 uur en deden er 27 mee met
het prioriteren en sorteren (10 huisartsen, 10 psychiaters, 4
POH-ggz en 3 psychologen).
Onderwerpen van een gesprek over afbouwen
De brainstormsessies leverden 50 onderwerpen op. Na het
prioriteren en sorteren konden 6 thema’s worden afgeleid:
proces van afbouw, verwachtingen, professionele begeleiding,

Bijwerkingen

Huidig gebruik

huidig gebruik, omgeving en bijwerkingen. Meestal droegen
patiënten dezelfde thema’s aan als zorgprofessionals, al vonden
patiënten het thema ‘professionele begeleiding’ belangrijker
dan zorgprofessionals. Elk thema bevat een aantal onderwerpen. We hebben de door de patiënten hoogst geprioriteerde
onderwerpen vergeleken met de prioritering door professionals [infographic]. Op basis daarvan is een vrij verkrijgbare
keuzehulp samengesteld.6
BESCHOUWING
Sterke en zwakke punten van het onderzoek
Dit is het eerste onderzoek dat zich richt op de onderwerpen
die besproken zouden kunnen worden in een gesprek in de
eerste lijn over het afbouwen van antidepressiva, zowel vanuit
het perspectief van de patiënt als vanuit dat van de zorgprofessional.
Een mogelijke beperking is dat het, gezien de aard van de rekrutering, niet mogelijk is een uitspraak te doen over responspercentages. Ook is bias niet uit te sluiten omdat de deelnemers wellicht al bovengemiddeld geïnteresseerd waren in het
onderwerp van het onderzoek. Tot slot zou een grotere onderzoekspopulatie, met name van professionals, ons beter in staat
gesteld hebben om verschillen tussen bijvoorbeeld huisartsen,
psychiaters, psychologen en POH-ggz te detecteren.
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WAT IS BEKEND?
■ Internationale richtlijnen zijn duidelijk: men moet antidepressiva afbouwen zodra het enigszins mogelijk
is.
■ Toch daalt het gebruik niet of nauwelijks; zowel zorgprofessionals als patiënten lijken te aarzelen.
WAT IS NIEUW?
■ Volgens patiënten en zorgprofessionals zijn 50
onderwerpen relevant bij het bespreken van een
mogelijke afbouwpoging, verdeeld over de volgende
thema’s: het proces van afbouwen, de verwachtingen, professionele begeleiding, het huidige gebruik,
de omgeving en bijwerkingen.
■ Een breder overzicht van factoren die een rol kunnen spelen en vooral ook het besef welke daarvan
patiënten zelf belangrijk vinden, kan de gezamenlijke
besluitvorming rondom antidepressiva ondersteunen.

Praktische consequenties voor de huisarts
De gevonden thema’s en onderwerpen zijn in lijn met de
uitkomsten van een systematische review over belemmerende
en bevorderende factoren bij patiënten in het proces van
afbouwen van antidepressiva.7 Beide bieden concrete handvatten voor een gesprek over stoppen met antidepressiva en dan
met name over onderwerpen die de patiënt belangrijk vindt.
De NHG-Standaard Depressie adviseert al bij het starten van
een antidepressivum te bespreken dat deze medicatie afgebouwd moet worden en samen met de patiënt afspraken te
maken over het tempo en de doseringsstappen.8 Maar stoppen
is moeilijk: adviezen van de huisarts over het tempo van
afbouwen en voorlichting over onttrekkingsverschijnselen zijn
onvoldoende effectief gebleken.9
De huisarts is waarschijnlijk effectiever als er onderwerpen
aan de orde komen die de patiënt belangrijk vindt. De 10
belangrijkste onderwerpen staan voor een deel al in de
NHG-Standaard: individueel afbouwschema met tempo en
doseringsstappen, aandacht voor onttrekkingsverschijnselen,
tussentijds contact bij problemen. Nieuw zijn de aandacht
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voor de kwaliteit van leven en het psychisch functioneren, de
verwachtingen op basis van eerdere stoppogingen, de voor- en
nadelen van afbouwen, de angst voor terugval en de mogelijkheden als het afbouwen niet goed blijkt te gaan. De digitaal
beschikbare keuzehulp kan daarbij helpen. ■
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Onderzoek

Huisarts kan chronische
nierschade vaker zelf behandelen
Rob van der Pas, Jack Wetzels, Wim de Grauw, Ellen van Ommen

Huisartsen verwijzen patiënten door naar de nefroloog op basis van de NHG-Standaard Chronische nierschade. Daarbij maken ze een inschatting van het risico op mogelijk nierfalen en
cardiovasculaire problemen. Op de poli Nierziekten van het Radboudumc ontdekten we dat een
controle in de tweede lijn vaak geen toegevoegde waarde heeft wanneer huisartsen meer rekening zouden houden met het beloop van de nierfunctie en de bloeddrukregulatie. Het aantal
verwijzingen kan daarom flink dalen. Dat scheelt bovendien in de zorgkosten.

Jaarlijks verwijzen huisartsen en medisch specialisten
350 tot 400 patiënten naar de polikliniek Nierziekten van
het Radboudumc. Het grootste deel van deze patiënten
komt vanwege chronische nierschade (CNS). Huisartsen
maken hiervoor gebruik van de NHG-Standaard Chronische nierschade.1 De standaard geeft adviezen over de
behandeling en begeleiding van patiënten met CNS en
bevat aanbevelingen voor overleg met of verwijzing naar
de nefroloog. De adviezen over consultatie en verwijzing
zijn vooral gebaseerd op een inschatting van het risico op
toekomstig nierfalen en cardiovasculaire events. Daarbij
speelt de risicotabel een centrale rol. Die tabel is opgesteld
door een internationale KDIGO-werkgroep en maakt
gebruik van de bekende nierschadeparameters eGFR en
albuminurie. Bij de inschatting van het risico spelen echter niet alleen de actuele waarden een rol – minstens zo
belangrijk is informatie over het beloop, de onderliggende
aandoening (bijvoorbeeld genetische factoren), comorbiditeit (diabetes mellitus, overgewicht) en de behandeling
(bloeddruk).
Wij hebben de indruk dat huisartsen de genoemde factoren niet altijd voldoende meewegen bij de beslissing om
te verwijzen. Daarom hebben we gedurende een periode
van ruim 2 jaar alle verwijzingen naar onze polikliniek
Nierziekten systematisch beoordeeld. Waar nodig verzochten we om extra informatie en voerden we overleg
met de verwijzer, waarna we de verwijzing honoreerden of
afwezen. We rapporteren hier onze bevindingen.
METHODE
In 2017 begonnen we binnen onze polikliniek met het
systematisch beoordelen van verwijzingen naar onze polikliniek (triage). Hierbij besteedden we extra aandacht aan

het nazoeken/opvragen van de voorgeschiedenis, ontbrekende gegevens, eerdere relevante uitslagen en aanvullend
onderzoek. Dit werd gedaan door nefrologen in opleiding
en gesuperviseerd door 2 van de auteurs (JW en EvO). Op
basis van de beschikbare gegevens beoordeelden we of een
verwijzing naar de polikliniek van toegevoegde waarde
kon zijn of dat de patiënt met adviezen aan de huisarts
in de eerste lijn onder controle kon blijven. We voerden
een retrospectieve analyse uit van alle verwijzingen door
huisartsen van patiënten met CNS in de periode september 2017 tot en met januari 2020.
De mate van proteïnurie classificeerden we volgens de
risicotabel (stadium A1: albumine-creatinineratio < 3 mg/
mmol; stadium A2: 3-30 mg/mmol of stadium A3: > 30
mg/mmol). Een negatieve dipstick beschouwden we als
stadium A1.2 Wanneer er alleen een eiwit-creatinineratio
beschikbaar was, wezen we een patiënt stadium A3 toe als
de eiwit-creatinineratio > 0,45 g/10 mmol bedroeg, omdat
bekend is dat ongeveer twee derde van de eiwitexcretie uit
albumine bestaat. Een waarde van 0,45 g/10 mmol komt
dan overeen met een albumine-creatinineratio van 30
mg/mmol. Wanneer de ratio < 0,45 g/10 mmol bedroeg,
kenden we geen ‘A-stadium’ toe, omdat we dan niet
betrouwbaar onderscheid konden maken tussen stadium
A1 en A2.
Wanneer alleen 24-uurseiwitexcretie beschikbaar was,
lieten we zo mogelijk een eiwit-creatinineratio bepalen.
Als er geen creatinine bepaald was, gingen we uit van een
gemiddelde creatinine-excretie van 10 mmol/24 uur en
classificeerden we een patiënt als stadium A3 bij een eiwitexcretie van > 0,45 g/24 uur.
Voor de analyse maakten we gebruik van IBM SPSS Statistics 25.
april 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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WAT IS BEKEND?
■ De adviezen over verwijzing zijn in de NHG-Standaard
Chronische nierschade sterk afhankelijk van de classificatie volgens de risicotabel.
■ Voor het inschatten van het risico op progressief nierfunctieverlies wordt in de nefrologische praktijk meer
dan in de eerste lijn rekening gehouden met gegevens
als het nierfunctiebeloop, comorbiditeit en bloeddruk
regulatie.
WAT IS NIEUW?
■ Meer dan 40% van de verwezen CNS-patiënten werd
niet op de polikliniek beoordeeld, maar met adviezen
terugverwezen naar de eerste lijn. Dat gebeurde vooral
vanwege een stabiele nierfunctie, een langzaam progressieve nierinsufficiëntie of nog onvoldoende behandelde bloeddruk.
■ Door het beloop van de nierfunctie en de bloeddrukregulatie meer te betrekken in de besluitvorming rond verwijzing,
kan de huisarts meer CNS-zorg in eigen beheer houden.
■ Gezien het kleine aantal patiënten dat alsnog bij een
nefroloog onder controle komt, lijkt het mogelijk om bij
verwijzing met een gedegen (digitale) triage het risico
op progressief nierfunctieverlies in te schatten.

RESULTATEN
In de genoemde periode werden 382 patiënten door hun huisarts naar onze polikliniek verwezen. Ruim 58% (n = 223) van
de patiënten kreeg een verwijzing vanwege CNS. De gemiddelde leeftijd in deze groep was 64 jaar; 61% was man.
Van 96% van de verwijzingen was het serumcreatinine bekend.
De mediane eGFR (berekend volgens de CKD-EPI-formule)
was 46 ml/min/1,73 m2; 29% van de patiënten classificeerden
we op basis hiervan als stadium G1 of G2; 23% als G3a, 32% als
G3b, 15% als G4 en 1% als G5 (zie [figuur 1] voor de stadia).
Bij 77% van de patiënten was er informatie beschikbaar over
de proteïnurie (meestal de albumine-creatinineratio, in enkele
gevallen de eiwit-creatinineratio of de 24-uursurine).
Na beoordeling van de verwijzing en de aanvullende informatie achtten we bij 43% van de verwijzingen (96 patiënten) een
consultatie in het ziekenhuis niet noodzakelijk. In dergelijke
gevallen overlegden we met de verwijzer en gaven we adviezen
over de behandeling en follow-up van de patiënt.
De belangrijkste reden om een patiënt niet op de polikliniek
uit te nodigen was dat er sprake was van een stabiele nierfunctie of langzaam progressieve nierinsufficiëntie (30 patiënten).
Dit betekent dat in de loop van de jaren meerdere bepalingen
zijn verricht en dat we op basis van deze gegevens mogen verwachten dat een patiënt op nefrologisch gebied niet in de problemen zal komen. De progressie beschouwden we conform
de NHG-Standaard als geleidelijk wanneer de eGFR daalde
met < 5 ml/min/1,73 m2/jaar of met < 15 ml/min/1,73 m2 over
een periode van 5 jaar.
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De tweede belangrijke reden was een nog onvoldoende behandelde bloeddruk (22 patiënten, soms in combinatie met
diabetes mellitus (5 patiënten)), waarbij we op basis van de
medicatielijst concludeerden dat er nog wel ruimte was om de
behandeling te intensiveren. Bij een aanzienlijk aantal patiënten was sprake van ernstig verhoogde albuminurie (stadium
A3), waarbij de streefbloeddruk van < 130/80 mmHg niet werd
behaald of patiënten nog geen (maximale dosering van een) renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS)-remmer kregen.
Ook bij patiënten met diabetes mellitus en verhoogde albuminurie adviseerden we eerst te starten met een RAAS-remmer.
Een derde grote groep (15 patiënten) zagen we niet op de polikliniek omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren
om een gewogen oordeel te geven. We verzochten de huisarts
in deze gevallen om aanvullend onderzoek, zoals een herhaalde
bloeddrukmeting, urinediagnostiek of echografie van de nieren.
De overige redenen staan in de [online tabel].
Classificatie volgens de risicotabel
In totaal konden we 167/223 patiënten classificeren op basis
van eGFR en albuminurie. Deze groep geven we weer op basis
van klasse in de bekende risicotabel. De overige patiënten
konden we niet volgens de tabel indelen omdat gegevens over
albuminurie (n = 51) of eGFR (n = 5) ontbraken.
Van de groep die we wel konden classificeren, beoordeelden
we 95/167 patiënten daadwerkelijk op de polikliniek [figuur
1]. De groep patiënten binnen het zwarte kader zou volgens de
NHG-Standaard niet verwezen hoeven worden, maar is toch op
de polikliniek beoordeeld. Veel van deze patiënten waren jong,
hadden een (vermoedelijk) specifieke nierziekte of hadden
anderszins een bijzondere voorgeschiedenis. Dit beleid strookt
ook met de NHG-Standaard, die stelt dat een patiënt kan/moet
worden verwezen in geval van een vermoeden van een specifieke nierziekte, ook wanneer sprake is van beperkte nierschade.
De resterende 72 patiënten die we volgens de risicotabel
konden classificeren, beoordeelden we niet op onze polikliniek
[figuur 2]. De groep patiënten binnen het zwarte kader voldoet
aan de criteria voor verwijzing naar de tweede lijn, maar beoordeelden we toch niet. De redenen hiervoor staan in de [tabel].
Follow-up van afgewezen verwijzingen
Van de 96 patiënten die we niet poliklinisch beoordeelden,
zagen we er 6 (gemiddelde leeftijd 64 jaar) na een tweede
verwijzing (na 8 maanden, spreiding 0-26) alsnog op onze
polikliniek. De reden voor het afwijzen van de oorspronkelijke
verwijzing betrof in 2 gevallen een nog onvoldoende gecontroleerde bloeddruk, in nog eens 2 gevallen adviseerden we eerst
aanvullend onderzoek te verrichten, in 1 geval was sprake van
een stabiele nierfunctie en in het laatste geval zagen we geen indicatie voor beoordeling in de tweede lijn. Van deze 6 patiënten
zijn er 2 nog in zorg op onze polikliniek. De overige 4 patiënten
verwezen we na 1 of 2 consulten terug naar hun huisarts.
Om te achterhalen hoe de overige patiënten van wie we de
verwijzing afwezen zijn gevolgd, schreven we de verwijzend
huisarts aan. Over 76/90 patiënten ontvingen we een respons.

Figuur 1

Figuur 2

Aantal patiënten (n = 95) dat na verwijzing is beoordeeld op de
polikliniek, uitgesplitst in G- en A-stadium

Aantal patiënten (n = 72) dat na verwijzing niet is beoordeeld op de
polikliniek, uitgesplitst in G- en A-stadium

A1

A2

A3

Totaal

A1

A2

A3

Totaal

G1

0

2

5

7

G1

0

5

6

11

G2

5

3

11

19

G2

2

5

14

21

G3a

6

4

10

20

G3a

3

7

3

13

G3b

17

6

9

32

G3b

9

7

5

21

G4

9

4

2

15

G4

1

3

2

6

G5

1

1

0

2

G5

0

0

0

0

Totaal

38

20

37

95

Totaal

15

27

30

72

G1: eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2; eGFR 60-89 ml/min/1,73 m2; G3a: eGFR
45-59 ml/min/1,73 m2; G3b: eGFR 30-44 ml/min/1,73 m2; G4: 15-29 ml/
min/1,73 m2; G5: eGFR < 15 ml/min/1,73 m2.
A1: albumine-creatinineratio (AKR) < 3 mg/mmol; A2: AKR 3-30 mg/mml;
A3 > 30 mg/mmol.

De kleuren corresponderen met die in de risicotabel (laag, matig verhoogd
en ernstig verhoogd risico) uit de NHG-Standaard CNS.

Zeven van deze patiënten hebben een verwijzing naar een
ander nefrologisch centrum gekregen, van wie er 5 nog onder
controle zijn. De andere 2 zijn inmiddels terugverwezen naar
de eerste lijn. De redenen voor de initiële afwijzing waren:
geen indicatie voor controles in de tweede lijn (n = 2), eerst
bloeddruk optimaliseren, eerst echografie verrichten, eerst
creatinine herhalen (waarschijnlijk tijdelijke verslechtering bij
al bestaande CNS), stabiele nierfunctie en advies om nierfunctie bij de eigen internist te laten controleren.
Vier patiënten zijn overleden (de tijd tussen verwijzing en
overlijden is respectievelijk 1, 5, 7 en 17 maanden) en van
3 patiënten ontbreekt informatie, omdat ze naar een andere
huisartsenpraktijk zijn overgestapt. De overige 62 patiënten
zijn nog altijd in de eerste lijn onder controle.
In totaal zijn dus 7 van de 82 patiënten over wie informatie
beschikbaar is onder nefrologische controle. We weten niet in
welke mate de nierfunctie bij deze patiënten sinds de initiële
verwijzing is verslechterd.

telenefrologie de gegevens van de patiënt (zoals leeftijd,
relevante voorgeschiedenis, beloop eGFR en albuminurie,
bloeddrukregulatie en medicatiegebruik) en de vraagstelling
met een nefroloog kunnen delen. Die laatste kan deze informatie vervolgens beoordelen en de huisarts van een advies
voorzien. Dat kan een verwijsadvies zijn, maar ook een advies
voor behandeling en follow-up in de eerste lijn. Op deze
manier kan de huisarts een belangrijk deel van de CNS-zorg
in eigen beheer houden en nemen ook de zorgkosten af. Een
bijkomend voordeel kan een leereffect bij huisartsen zijn. Van
cruciaal belang hierbij zijn uiteraard de samenwerking en
communicatie tussen de huisarts en nefroloog in de regio.
Huisartsen en internisten in de regio Sittard/Geleen geven
hiervan een mooi voorbeeld.3 In het betreffende onderzoek
werd gedurende 2 jaar gebruikgemaakt van ‘e-meedenkconsulten’, waarbij huisartsen relevante gegevens van een patiënt
met internisten in het Zuyderland Ziekenhuis deelden en een
eenmalig advies kregen. Dit leidde tot een afname van het
aantal verwijzingen van maar liefst 70%. Per verwezen patiënt
leverde dit naar schatting een kostenbesparing van bijna 30%
op. Wel is het zo dat slechts bekend is of patiënten binnen 3
maanden naar hetzelfde ziekenhuis zijn verwezen. Het is dus
niet duidelijk of patiënten na 3 maanden alsnog zijn verwezen
en of naar een ander ziekenhuis zijn verwezen.
Opvallend in onze analyse is dat van bijna een kwart van
de patiënten met CNS informatie over proteïnurie ontbrak,
terwijl deze informatie essentieel is voor het schatten van
het risico op progressie van nierinsufficiëntie. Het risico op
progressie wordt immers niet zozeer bepaald door de eGFR,
maar vooral door bloeddruk en proteïnurie. Uiteraard is er
bij een gevorderd stadium van CNS (stadium G4/G5) in de
meeste gevallen een indicatie voor controles in de tweede
lijn, ongeacht de mate van albuminurie. In sommige gevallen
verzochten we de verwijzer eerst aanvullende diagnostiek te
verrichten. Zodra we een completer beeld van een patiënt

BESCHOUWING
Ruim 40% van de patiënten die in een periode van bijna
2,5 jaar een verwijzing vanwege CNS naar onze polikliniek
kregen, nodigden we niet uit op ons spreekuur. Onze gegevens
wijzen erop dat er vaak geen toegevoegde waarde is van een
analyse/controle in de tweede lijn wanneer huisartsen meer
rekening houden met het beloop van het functioneren van de
nieren en de bloeddrukregulatie.
Wanneer we een verwijzing niet noodzakelijk achtten namen
we telefonisch contact op met de betreffende huisarts om onze
overwegingen toe te lichten en een behandeladvies te geven.
Hierna kwam minder dan 10% van de patiënten van wie we
de oorspronkelijke verwijzing niet hadden gehonoreerd alsnog
voor verdere zorg bij een nefroloog terecht.
We pleiten daarom voor een andere insteek bij verwijzingen
vanwege CNS. Een verwijzend huisarts zou via ZorgDomein/
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hadden, konden we beter bepalen of we de patiënt op de polikliniek moesten zien. Vier van de 15 patiënten in deze groep
kregen hierna alsnog een verwijzing.
In veel gevallen vormde een stabiele of langzaam progressieve nierinsufficiëntie de reden om een patiënt niet op onze
polikliniek te beoordelen. De gemiddelde leeftijd van deze
groep patiënten was 71,5 jaar (spreiding 33-90 jaar), terwijl
de gemiddelde eGFR 49 ml/min/1,73 m2 bedroeg (spreiding
23-106 ml/min/1,73 m2). Deze waarden komen overeen met
die uit een recente publicatie uit Wales, een retrospectief
onderzoek dat de vraag moest beantwoorden of het veilig is
om patiënten vanuit de polikliniek nefrologie in een tertiair
centrum terug te verwijzen naar de eerste lijn.4 De onderzoekers bekeken wat de kenmerken waren van 2236 patiënten
die werden terugverwezen en hoe het hen daarna verging. De
mediane leeftijd van deze patiënten was 75 jaar en de meerderheid had een CNS-stadium G3. Slechts 6% ontwikkelde
na terugverwijzing een gevorderde nierinsufficiëntie (eGFR
< 20 ml/min/1,73 m2), van wie 40% met een palliatief zorgplan was terugverwezen en 23% was terugverwezen omdat ze
afspraken op de polikliniek niet waren nagekomen. De overige
patiënten maakten een verslechtering door vanwege een acute
nierinsufficiëntie. De auteurs concludeerden dat terugverwijzen in deze populatie veilig was. Uiteraard is terugverwijzen
vanuit de polikliniek iets anders dan triage na verwijzing,
maar omdat we in veel gevallen over longitudinale informatie
over het nierfunctiebeloop beschikten, konden we ook in onze
situatie een adequate risicoschatting maken.
Een aanzienlijk aantal patiënten in onze analyse had een
onvoldoende gecontroleerde bloeddruk op het moment van
verwijzing of werd nog niet behandeld met een (maximale
dosering van een) RAAS-remmer. ACE-remmers en angiotensinereceptorblokkers zijn middelen van voorkeur voor
patiënten met CNS en een verhoogde albuminurie, waarbij de
streefbloeddruk < 130/80 mmHg bedraagt.1 Grote onderzoeken laten zien dat het gebruik van deze middelen op de lange
termijn een minder snelle progressie van de nierinsufficiëntie
tot gevolg heeft.5,6 In de meeste gevallen leidt een adequate
bloeddrukregulatie met een ACE-remmer of angiotensine
receptorblokker tot een belangrijke afname van de mate van
albuminurie, waarmee de noodzaak tot verwijzing voor een
deel van de patiënten zal verdwijnen. Hoewel patiënten met
een CNS-stadium A3 (albumine-creatinineratio > 30 mg/
mmol) volgens de risicotabel in de meeste gevallen de classificatie ‘hoog risico’ krijgen, zal verwijzing in een aantal gevallen
(bij een bekend grondlijden, zoals diabetes mellitus, en afwezigheid van hematurie) niet noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld
een eiwitexcretie tot 1 gram per dag, zolang deze stabiel is.
Natuurlijk zijn er patiënten bij wie de bloeddruk moeilijk te
controleren is en verwijzing toch op zijn plaats is.
Patiënten met een (vermoedelijke) zeldzame en/of erfelijke
nierziekte, maar met een nog behouden nierfunctie moeten uiteraard laagdrempelig worden verwezen, zoals ook de
NHG-Standaard adviseert. Voor sommige van deze patiënten
geldt dat het risico op progressief nierfunctieverlies groter is
24
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en/of dat er aanleiding is om ook familieleden te onderzoeken.
Van de 96 afgewezen CNS-verwijzingen zijn uiteindelijk 13
van de 82 patiënten over wie informatie beschikbaar was
alsnog op een polikliniek nefrologie beoordeeld, van wie er
slechts 7 nog onder controle zijn. Dit wijst erop dat overleg na
triage tot minder verwijzingen kan leiden. Van de 5 patiënten
die nog in een ander centrum onder controle zijn weten we
niet of en in welke mate de nierfunctie sinds de initiële verwijzing is verslechterd.
CONCLUSIE
Ruim 40% van de patiënten die huisartsen vanwege CNS naar
onze polikliniek verwezen honoreerden we niet. Wanneer
huisartsen het beloop van de nierfunctie en de bloeddruk
regulatie meer betrekken in de besluitvorming over verwijzing, kunnen ze meer CNS-zorg in eigen beheer houden.
Na een telefonisch advies over behandeling en follow-up door
de huisarts is minder dan 10% van de patiënten van wie we de
oorspronkelijke verwijzing niet honoreerden, alsnog blijvend
in behandeling gekomen bij een nefroloog.
We denken dat het goed is wanneer huisartsen digitaal met
een nefroloog overleggen voordat ze het besluit nemen om een
patiënt met CNS te verwijzen. Daardoor komt ‘de juiste zorg
op de juiste plek’ en nemen de zorgkosten af. ■
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Zorg voor seksuele gezondheid bij
chronische zieken
Pieter Barnhoorn, Hannah Zuurveen, Inge Prins, Brenda den Oudsten, Mattijs Numans en Henk Elzevier

Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijk, ook voor mensen met een chronische ziekte. Veel van
hen hebben echter seksuele klachten. Praktijkondersteuners (POH’s), die een centrale rol spelen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte, vinden het vaak lastig om met hen over
de seksuele gezondheid te praten. Training en richtlijnen over dit aspect van de gezondheid
kunnen POH’s daarbij helpen.
De gemiddelde levensverwachting van Nederlanders
neemt toe. Steeds meer mensen hebben echter 1 of meer
chronische ziekten.1,2 We winnen dus jaren, maar dan
vooral jaren waarin we ziek zijn. De behandeling en
begeleiding van patiënten met chronische ziekten verschuiven steeds meer van de tweede naar de eerste lijn.3
Om de daardoor toenemende werklast van de huisarts
te verminderen, werken in steeds meer huisartsenpraktijken praktijkondersteuners (POH’s), voor zowel de
somatische als de psychische zorg. De POH heeft een
belangrijke verantwoordelijkheid bij de zorg van de meest
voorkomende chronische ziekten in de huisartsenpraktijk: diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en astma/
COPD.4 Deze ziekten kunnen samenhangen met allerlei
seksuele problemen. Minder zin in seks, erectiele disfunctie en ejaculatiestoornissen komen veel voor bij mannen.
Vrouwen hebben vaak minder zin in seks, pijn tijdens de
gemeenschap en lubricatieproblemen.5-9
Ook andere veelvoorkomende chronische ziekten, zoals
nierfalen, neurologische ziekten en depressie, kunnen met
seksuele problemen gepaard gaan.10,11 Daarom zou het
bespreken van seksuele gezondheid een vast onderdeel
moeten zijn van de zorg voor chronische zieken. Die zorg
rust voor een groot deel op de schouders van POH’s. Wij
onderzochten of POH’s seksuele gezondheid bespreken,
welke belemmeringen ze hierbij ervaren, hoe zij hun
kennisniveau op dit gebied inschatten en wie zij welke
verantwoordelijkheid toedichten als het om het bespreken
van de seksuele gezondheid gaat.

Dit is een bewerkte vertaling van: Barnhoorn PC, Zuurveen HR,
Prins IC, et al. Unravelling sexual care in chronically ill patients:
the perspective of GP practice nurses; Health Service Research.
Fam Pract 2020;37:766-71.

METHODE
We verstuurden per post een vragenlijst naar 637 POH’s
verdeeld over heel Nederland. Via www.zorgkaartnederland.nl vonden we de werkadressen op de websites van de
huisartsenpraktijken. We selecteerden de eerste 20
huisartsen van iedere letter van het alfabet. Uit elke
praktijk kozen we een POH-somatiek en een POH-ggz.
Wanneer een praktijk slechts 1 POH in dienst had,
selecteerden we deze. In september 2016 stuurden we de
vragenlijst naar 631POH’s, samen met een informatiebrief
en een toestemmingsformulier. Na 2 en 3 maanden
stuurden we zo nodig een reminder.
We hebben de vragenlijst specifiek voor dit onderzoek
ontworpen en gebaseerd op relevante literatuur en eerder
gebruikte vragenlijsten. Zes POH’s beoordeelden de vragenlijst in een pilotonderzoek, waarna we de lijst summier
aanpasten. De uiteindelijke versie bestond uit 48 vragen
over demografische gegevens, het informeren, bespreken
en begeleiden van seksuele klachten, wie volgens de POH
verantwoordelijk was voor het bespreken van de seksuele
gezondheid, mogelijke belemmeringen rond het vragen
naar seksuele gezondheid, het eigen kennisniveau, de
genoten seksuologietraining en ideeën over wat en hoe
het beter kan.
RESULTATEN
De vragenlijst stuurden we naar 637 POH’s, van wie er
407 (63,9%) de lijst invulden. Van hen vulden 337 de
vragenlijst in zijn geheel in. De overgrote meerderheid
van de respondenten was vrouw (88,7%) en werkzaam als
POH-somatiek (60,8%).
De meerderheid (n = 258, 76,6%) stelde dat het bespreken
van seksuele problemen bij chronisch zieken belangrijk of
zelfs zeer belangrijk is. Meer dan de helft (n = 179, 53,3%)
besprak seksuele problemen echter ‘niet of slechts zelden’
april 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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Infographic

Redenen om seksuele problemen niet ter sprake te brengen
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70,6%
Verantwoordelijkheid van een ander (n = 331)
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tijdens een eerste consult. Zestig POH’s (18%) bespraken seksuele problemen ‘niet of slechts zelden’ tijdens een vervolgconsult; 248 (74,3%) bespraken het weliswaar vaker, maar slechts
26 (7,8%) maakten er een vast onderdeel van hun consulten
van. Vooral wanneer het om patiënten in de leeftijdsgroep 16
tot 35 jaar of 76 jaar en ouder ging gaven veel POH’s aan nooit
naar seksuele problemen te vragen. POH’s met meer werkervaring waren sterker geneigd seksuele gezondheid te bespreken. De respondenten gaven aan dat de meerderheid van hun
chronisch zieke patiënten seksualiteit bijna nooit spontaan ter
sprake bracht. Wanneer er wel over seksualiteit werd gesproken, was de partner van de patiënt doorgaans niet aanwezig.
Als seksuele problemen aan de orde kwamen, betrof het bij
mannen meestal verminderde zin in seks, erectiele disfunctie
en bijwerkingen van medicijnen. Met vrouwen spraken de
POH’s het meest over verminderde zin in seks, pijn tijdens het
vrijen en relatieproblemen.
De belangrijkste belemmering om over seksualiteit te praten
was ‘onvoldoende training’. Andere belemmeringen waren
onder meer ‘redenen gerelateerd aan taal en etniciteit’ en
‘redenen gerelateerd aan cultuur en religie’, waarbij we moeten
aantekenen dat deze 2 soorten belemmeringen kunnen overlappen. De [infographic] bevat een compleet overzicht van de
belemmeringen.
Wanneer de POH’s zich voldoende competent voelden,
bespraken ze het onderwerp seksuele problemen vaker in het
eerste gesprek en de daarop volgende gesprekken. Meer dan
de helft van de respondenten (n = 176, 54,8%) vond dat ze niet
voldoende kennis hadden om seksuele problemen te bespreken. Het gevoel kennis van zaken te hebben hing significant
samen met een hogere frequentie van gesprekken over seksuele problemen. De meerderheid (n = 281, 85,5%) wilde graag
hun kennisniveau op dit gebied vergroten, het liefst via een
aanvullende seksuologietraining.
De vragenlijst bevatte ook vragen over de ervaren verantwoordelijkheid om over seksuele problemen te praten. In 20%
van de praktijken was er volgens de POH’s een protocol dat
duidelijk maakte wiens verantwoordelijkheid het was om een
seksuele anamnese af te nemen. In praktijken met zo’n protocol werd vaker naar seksuele problemen gevraagd. De overgrote meerderheid van de POH’s (n = 300, 89,0%) vond dat
een seksuele anamnese tot de taken van de huisarts behoorde,
gevolgd door de POH-somatiek (n = 210, 62,3%) en de POHggz (n = 117, 34,7%).
Tot slot gaven POH’s aan dat informatiebrochures (n = 246,
73,0%), e-healthmodules (n = 126, 37,4%) en websites (n = 89,
26,4%) hen zouden kunnen ondersteunen bij het ter sprake
brengen van seksuele problemen. Daarnaast had de meerderheid behoefte aan aanvullende seksuologietraining (n = 226,
67,1%).
BESCHOUWING
Dit het eerste onderzoek dat licht werpt op de belangrijke taak
die POH’s hebben bij het bespreken van seksuele problemen
bij chronisch zieken. Hoewel de meeste POH’s het belang-

WAT IS BEKEND?
■ Veel chronische ziekten hangen samen met seksuele
problemen.
■ De praktijkondersteuner speelt een centrale rol in de
zorg voor chronisch zieke patiënten.
WAT IS NIEUW?
■ Door de ervaren barrières is het niet vanzelfsprekend dat
de seksuele gezondheid van chronisch zieke patiënten
wordt besproken.
■ Training en richtlijnen zouden het bespreken van seksuele gezondheid met chronisch zieke patiënten kunnen
verbeteren.

rijk vonden dat seksuele problemen werden besproken, deed
slechts een minderheid dat ook daadwerkelijk op structurele
basis. Dit is alarmerend: de patiëntengroep waar de POH’s
verantwoordelijk voor zijn bestaat immers voornamelijk uit
chronisch zieken. En juist bij deze groep komen veel seksuele
problemen voor die een grote invloed kunnen hebben op de
kwaliteit van leven.6-10
Onze bevinding dat patiënten uit de leeftijdsgroepen 16 tot
35 jaar en 76 jaar en ouder veel minder bevraagd worden over
seksuele problemen wijst er mogelijk op dat 2 seksuele mythes
ook onder POH’s nog wijdverbreid zijn. De eerste mythe is
dat jonge mensen nauwelijks seksuele problemen hebben, de
tweede dat oudere mensen niet meer seksueel actief zijn. Uit
de literatuur blijkt echter dat veruit de meeste patiënten wel
degelijk hun seksuele problemen willen bespreken. Dat geldt
gedurende het hele leven, ongeacht de aard van het seksuele
probleem. Bovendien vinden patiënten het prettiger wanneer
de zorgprofessional het gesprek hierover begint.8,9,12,13
Kennis van zaken en kunde bleken belangrijke faciliterende
factoren te zijn. De meeste POH’s voelden zich echter onvoldoende onderlegd en hadden een sterke behoefte aan extra
training op seksuologisch gebied. Dat we dat ook in de literatuur zien kan wijzen op een omissie in de POH-opleiding.14-20
Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak voor seksuologietraining tijdens en na de opleiding tot POH.
Aspecten die samenhangen met taal, etniciteit, cultuur en
religie vormden andere belangrijke redenen die POH’s ervan
weerhielden om over seksuele problemen te beginnen. Ook
dit blijkt uit de literatuur en het onderstreept nog maar eens
hoe belangrijk het is om in de zorg aandacht te besteden aan
‘culturele sensitiviteit’.21,22 Het lijkt erop dat de opleiding tot
POH hier onvoldoende aandacht aan besteedt.
Een protocol of richtlijn over seksuele problemen lijkt het
voor POH’s makkelijker te maken om seksuele problemen ter
sprake te brengen. Ook in de NHG-Standaarden over chronische ziekten zou het uitvragen van seksuele problemen (nog)
explicieter aan bod moeten komen, zoals al gebeurt in de
NHG-Standaard Diabetes mellitus. Verder zou het ook helpen
wanneer POH’s over meer informatie voor patiënten zouden
april 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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De meeste patiënten willen, ongeacht hun leeftijd, hun seksuele problemen met hun zorgverlener bespreken. 

beschikken (bijvoorbeeld via Thuisarts.nl). Behalve in brochures zou die informatie ook in e-healthmodules en websites
ondergebracht kunnen worden.
Het onderzoek kent een aantal beperkingen. De response rate
was 63,9%. Er kan echter sprake zijn van een responsbias: wellicht hadden de POH’s die antwoordden meer kennis en kunde
op dit vlak of vonden zij het belangrijker dat seksuele problemen besproken worden. Daarnaast bestaat er bij zelfgerapporteerde vragenlijsten en gesloten vragen altijd het gevaar dat
respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven. Vervolgonderzoek dat ook gebruikmaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden kan de gevonden resultaten verder onderbouwen.
CONCLUSIE
Het bespreken van de seksuele gezondheid van chronisch
zieken is een belangrijke taak van POH’s. Slechts een klein
percentage van de POH’s doet dit ook daadwerkelijk. Redenen
hiervoor zijn gebrek aan ervaring, richtlijnen, kennis en kunde. Ons onderzoek laat zien dat het noodzakelijk is dat POH’s
seksuologietraining krijgen en dat duidelijk wordt gemaakt
wie welke verantwoordelijkheden heeft voor dit deel van de
gezondheidszorg voor chronisch zieke patiënten. ■
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Sneller een ambulance bij
thoracale klachten ’s nachts
Loes Wouters, Dorien Zwart, Carmen Erkelens, Noël Cheung, Esther de Groot, Roger Damoiseaux, et al.

’s Ochtends vroeg is de kans op een acuut coronair syndroom (ACS) het hoogst. Dat gegeven is
bruikbaar voor telefonische triage op de huisartsenpost (HAP). Patiënten die tussen 00:00 en
09:00 uur de HAP bellen met acute thoracale klachten hebben een bijna 2 keer zo hoge kans op
een ACS als mensen die op andere tijdstippen bellen. Dat geldt vooral voor mannen. Overweeg
daarom om bij mensen die ’s nachts bellen met acute thoracale klachten laagdrempelig een
ambulance te sturen.

Er is een circadiane variatie bij ACS: ’s ochtends vroeg is die 2 keer zo hoog
als ’s avonds. 
Foto: Shutterstock

Adequate triage van patiënten met acute thoracale klachten (druk, pijn of benauwd gevoel op de borst) is van
levensbelang.1,2 Het is erg moeilijk om op basis van alleen
een telefonische anamnese patiënten met een hoog risico
op een onderliggend acuut coronair syndroom (ACS)
te identificeren om ze met spoed naar het ziekenhuis te
sturen.3 Vrouwen kunnen andere klachten hebben dan

Dit is een bewerkte vertaling van: Wouters LT, Zwart DL, Erkelens DC, et al. Chest
discomfort at night and risk of acute coronary syndrome: cross-sectional study
of telephone conversations. Fam Pract 2020;37:473-8. Publicatie gebeurt met
toestemming.

mannen, al zijn er ook onderzoeken die juist de grote
overlap tussen beide geslachten benadrukken.4-6
In Nederland belt ruim 80% van de patiënten met acute
thoracale klachten eerst de eigen huisarts of huisartsenpost (HAP), de resterende 20% belt de ambulancedienst
(112) of gaat op eigen initiatief naar de spoedeisende hulp
(SEH).7 De meerderheid (68,7%) van alle patiënten die
de HAP bellen met acute thoracale klachten wordt met
hoge urgentie gezien (U1 of U2) en ook van degenen die
rechtstreeks 112 bellen, ontvangt de meerderheid (63%)
een U1-ambulance.8,9 De prevalentie van ACS bij beide
groepen is ongeveer 10% – de overgrote meerderheid
heeft een niet-levensbedreigende aandoening zoals thoracale spierklachten, gastro-oesofageale reflux of psychische
klachten.9-11
Bij patiënten bij wie in het ziekenhuis een acuut coronair
syndroom (ACS) was vastgesteld, is een circadiane variatie in het voorkomen van ACS aangetoond: het aantal
keer dat een ACS ’s ochtends vroeg optrad, was 2 keer zo
hoog als ’s avonds.12-14 De hypothese is dat een ACS wordt
uitgelokt door activatie van het sympathisch zenuwstelsel, waarbij onder andere adrenaline vrijkomt en bloeddruk en hartfrequentie abrupt stijgen. Dat kan leiden tot
plaqueruptuur en trombosevorming.12,13,15 Als de kans
op ACS verhoogd blijkt te zijn op bepaalde tijdstippen
van de dag, kan het tijdstip van bellen worden gebruikt
als triagecriterium op de HAP. Bij eerstelijnspatiënten is
echter nog geen onderzoek gedaan naar dit fenomeen.
Het relatieve voorkomen van ACS per tijdstip is nog
niet onderzocht voor alle patiënten met acute thoracale
klachten.15
De meeste Nederlandse huisartsenposten gebruiken de
Nederlandse Triage Standaard (NTS) als beslishulp bij
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WAT IS BEKEND?
■ Het risico op een acuut coronair syndroom (ACS) is
moeilijk te bepalen op basis van telefonische anamnese
alleen.
■ Een ACS treedt ’s ochtends vroeg 2 keer zo vaak op als
’s avonds.
WAT IS NIEUW?
■ Patiënten die tussen 00:00 en 09:00 uur de huisartsenpost (HAP) bellen met acute thoracale klachten (pijn,
druk of benauwd gevoel op de borst) hebben een bijna 2
keer zo hoge kans op een ACS als patiënten die overdag
of ’s avonds bellen.
■ Dit hogere risico is het duidelijkst bij mannen.
■ Overweeg om bij patiënten die ’s nachts bellen met
acute thoracale klachten laagdrempelig een ambulance
te sturen.

telefonische triage. Het invullen van de triagecriteria leidt
automatisch tot een advies met 6 urgentieniveaus over de tijd
waarbinnen de patiënt moet worden gezien [kader].16 Triagisten mogen, onder supervisie van de huisarts die regiedienst
heeft, het urgentieadvies op- of afschalen.17 Acute thoracale
klachten zijn, met 60,7% van alle U1-ambulanceritten, de
meest voorkomende reden voor een U1-urgentie (ambulance
binnen 15 minuten).18 Uit recent onderzoek blijkt echter dat
de NTS niet heel veilig en efficiënt is bij patiënten met een
ACS of andere levensbedreigende aandoening: 27% kreeg een
te laag urgentieadvies (U3-5), terwijl 57% van de patiënten
met een niet-levensbedreigende aandoening een hoge urgentie
kreeg (U1-2).8

Figuur
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METHODE
Opzet
Dit was een cross-sectioneel onderzoek op basis van een steekproef van 1655 opgenomen telefoongesprekken van patiënten
met acute thoracale klachten bij 9 HAP’s in de regio Utrecht
(verzorgingsgebied 1,5 miljoen inwoners) in de periode 2014
tot en met 2016. De inclusiecriteria waren de ICPC-codes
K01-03, K24, K74-77, K93, L04, P74, R02 en R98, en trefwoorden uit de S-regel (‘pijn op de borst’, ‘thoracale pijn’,
‘myocardinfarct’, ‘hartinfarct’ en veelgebruikte afkortingen).
Details over de in- en exclusiecriteria en de powerberekening
zijn te vinden in het onderzoeksprotocol.19 Het onderzoek
werd goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het UMC Utrecht.
Gegevensverzameling
Door opnames van de telefoongesprekken te beluisteren –
geblindeerd voor de diagnose – verzamelden we informatie
over de klachtpresentatie van patiënten, hun voorgeschiedenis
en de urgentiebepaling. Uit het elektronisch patiëntendossier
(‘Call Manager’) haalden we gegevens over leeftijd, geslacht,
tijdstip van bellen, gespreksduur en andere gesprekskenmerken. De diagnose die volgde op het HAP-contact vroegen we op via de eigen huisartsen; deze waren gebaseerd
op SEH-brieven, ontslagbrieven van specialisten of HAP-
contactnotities.
Analyse
Voor ieder uur van de dag hebben we het risico op ACS
berekend door het aantal ACS-patiënten in dat uur te delen
door het totaal aantal patiënten met acute thoracale klachten.
Vervolgens keken we in welke periode het risico het hoogst
was, met als doel een tijdvenster te ontdekken dat een praktisch advies mogelijk maakte. We berekenden het relatieve
risico op ACS voor het tijdvenster waarin dit risico het hoogst
was (00:00-09:00 uur), voor alle patiënten en voor mannen

140
120

URGENTIECATEGORIEËN BINNEN DE NEDERLANDSE
TRIAGE STANDAARD 16

100
80
60

ACS

40

geen
ACS

20

HUISARTS EN WETENSCHAP april 2021

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

17,00

18,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

10,00

7,00

9,00

8,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0
0,00

Aantal bellers met druk of pijn op de borst

Verdeling over het etmaal van bellers naar de huisartsenpost (HAP)
met druk of pijn op de borst en al dan niet een acuut coronair syndroom (ACS) (n = 1655)

Er is dan ook dringend behoefte aan het verbeteren van zowel
de veiligheid als efficiëntie van de telefonische triage. Met dit
onderzoek wilden we nagaan (1) of er tijdstippen zijn waarop
ACS relatief vaak voorkomt bij mensen die de HAP bellen met
acute thoracale klachten en (2) of dit relatieve verschil anders
is bij mannen dan bij vrouwen.

tijdstip

U0 Reanimatie
Uitval vitale functies
U1 Levensbedreigend Instabiele vitale functies

U2
U3
U4
U5

Spoed
Dringend
Niet-dringend
Advies

Bedreigde vitale functies
Reële kans op schade
Verwaarloosbare kans op schade
Geen kans op schade

Onmiddellijk
Zo snel mogelijk,
binnen 15 minuten
Binnen 1 uur
Binnen 3 uur
Binnen 24 uur
Volgende werkdag

Tabel
Karakteristieken van patiënten met acute borstkasklachten die de HAP belden in 2014-2016
Kenmerk

Totaal

00:00-09:00

09:00-24:00

p

n
Gemiddelde leeftijd, jaar (SD)
Man

1655
1655
736

457
61,4 (19,7)
193/457 (42,2%)

1198
  57,9 (19,3)
543/1198 (45,3%)

0,001
0,759

Voorgeschiedenis
cardiovasculaire ziekte
coronairlijden
hypertensie
diabetes mellitus

1350*
902*
701*
686*

227/365 (62,2%)
88/251 (35,1%)
70/188 (37,2%)
32/185 (17,3%)

592/985 (60,1%)
225/651 (34,6%)
189/513 (36,8%)
  89/501 (17,8%)

0,485
0,888
0,924
0,887

Symptomen
pijn op de borst
pijn < 12 uur
uitstraling van pijn
vegetatieve symptomen†
kortademigheid

1601*
1438*
1283*
1599*
1260*

412/442 (93,2%)
320/385 (83,1%)
239/348 (68,7%)
257/434 (59,2%)
214/333 (64,3%)

1090/1159 (94,0%)
741/1053 (70,4%)
593/935 (63,4%)
658/1165 (56,5%)
610/927 (65,8%)

0,536
< 0,001
0,080
0,325
0,612

Gemiddelde gespreksduur, min:sec (SD)

1655

7:02 (3:40)

7:42 (3:47)

0,001

Betrokkenheid huisarts bij triage
consultatie of overname gesprek

1655

233/457 (51,0%)

650/1198 (54,3%)

0,233

Urgentiebepaling
U1
U2
U3-5
Diagnose ‘acuut coronair syndroom’

753
371
531
1655

249/457 (54,5%)
85/457 (18,6%)
123/457 (26,9%)
81/457(17,7%)

504/1198 (42,1%)
286/1198 (23,9%)
408/1198 (34,1%)
118/1198 (9,8%)

< 0,001‡
0,005§
< 0,001

Cijfers zijn n (%), tenzij anders aangegeven.
* Ontbrekende waarden.
† Vegetatieve symptomen: misselijkheid en/of braken, zweten, bleek of grauw zien, (gevoel van) flauwvallen.
‡ U1 vs. U2-5.
§ U1-2 vs. U3-5.

en vrouwen apart. Of het verschil tussen mannen en vrouwen significant was, hebben we nagegaan met de likelihood
ratio test. Tot slot hebben we het relatieve risico berekend,
gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd > 40 of < 40 jaar. Met
de chikwadraattoets en de onafhankelijke t-toets vergeleken
we patiёnt- en gesprekskenmerken van patiënten die ’s nachts
belden of op andere tijden. Verder beoordeelden we de adequaatheid van de urgentiebepalingen met betrekking tot de
diagnose ‘ACS’. Alle analyses zijn uitgevoerd in SPSS 21.
RESULTATEN
De 1655 patiënten waren gemiddeld 58,9 jaar (SD 19,5) en
55,5% was vrouw. In totaal 199 (12,0%) patiënten hadden
een ACS, 82 (8,9%) vrouwen en 117 (15,9%) mannen. De
grootste groep (41,7%) had een niet-ST-elevatiemyocard
infarct (NSTEMI), 26,6% had een ST-elevatiemyocardinfarct
(STEMI), 24,1% had instabiele angina pectoris en 7,5% had
een niet-gespecificeerd ACS.
Over 24 uur gemeten was de variatie in absolute aantallen bellers met ACS gering [figuur], maar het aantal bellers met ACS
bleek relatief het grootst tussen 00:00 en 09:00 uur (17,7%)
ten opzichte van andere tijdstippen (9,8%). Het hoogste risico

op ACS (21,5%) werd gemeten tussen 02:00-05:00 uur, het
laagste (6,8%) tussen 16:00-19:00 uur. Het relatieve risico op
ACS tussen 00:00 en 09:00 uur ten opzichte van de rest van de
dag was 1,80 (95%-BI 1,39 tot 2,34; p < 0,001). Het relatieve
risico op ACS was voor mannen 2,33 (95%-BI 1,68 tot 3,22; p
< 0,001), voor vrouwen 1,29 (95%-BI 0,83 tot 1,99; p = 0,256).
Dit verschil was statistisch significant. Het relatieve risico voor
ACS in de nacht gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht was
1,82 (95%-BI 1,07 tot 3,10; p < 0,001).
De patiënten die ’s nachts belden, waren ouder (61,4 jaar (SD
19,7) versus 57,9 jaar (SD 19,3); p = 0,001), hadden minder
delay (83,1 versus 70,4% nam contact op < 12 uur na ontstaan
klachten; p < 0,001) en kregen vaker een U1-urgentie (54,5
versus 42,1%; p < 0,001) [tabel]. Triagisten stuurden relatief
vaker een U1-ambulance naar patiënten die achteraf een ACS
bleken te hebben dan naar patiënten die geen ACS hadden.
Overdag had 15% van de patienten met POB waar met U1 een
ambulance naartoe werd gestuurd een ACS. In de nacht was
dit bij 26% het geval. Van de patiënten die belden, had 2,6%
een andere levensbedreigende aandoening (aortadissectie,
longembolie) en 85,4% een niet-levensbedreigende aandoening.
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BESCHOUWING
Patiënten die ’s nachts de HAP belden met acute thoracale
klachten hadden een bijna 2 keer zo groot risico op een ACS
als patiënten die op andere tijden belden. Dit effect is evident
bij mannen en minder uitgesproken bij vrouwen. De piek
lag tussen 02:00 en 05:00 uur: in die uren had 21,5% van de
bellers een ACS.
Dit is het eerste onderzoek in de eerste lijn waarin het circadiane relatieve risico op ACS is berekend. Eerder onderzoek liet
een verhoogd absoluut risico zien in de ochtenduren, waarbij
de aankomst in het ziekenhuis als tijdstip werd gebruikt.13,14,20
Wij vonden geen absolute piek in de ochtend, waarbij moet
worden aangetekend dat we voor het tijdvak 08:00-17:00 uur
alleen patiënten op weekend- en feestdagen konden includeren. Dit beïnvloedt het relatieve risico echter niet, en dat is
het risico dat van belang is voor de triage. In het enige andere
(Zweedse) onderzoek naar het relatieve risico op ACS werd,
uitgaand van de aankomsttijd op de SEH, een piek (10,6%)
gevonden tussen 08:00-10:00 uur en een dal (5,6%) tussen
18:00-20:00 uur.12 Dat onze piekincidentie eerder valt, lijkt in
elk geval gedeeltelijk verklaarbaar doordat we het tijdstip van
bellen hebben gebruikt.12 Opvallend was dat de piekincidentie
van ACS in dit tweedelijnsonderzoek (10,6%) lager was dan
onze piekincidentie (17,7%). In Zweden worden mensen met
acute thoracale klachten blijkbaar nog laagdrempeliger gezien
dan degenen die in Nederland de HAP bellen.
We vonden voor vrouwen een gemiddeld lager risico op
ACS dan voor mannen (8,9 versus 15,9%; p < 0,001), en bij
vrouwen was het risico ’s nachts niet veel hoger dan op andere
tijden (relatief risico 1,29; 95%-BI 0,83 tot 1,99). In het eerdergenoemde Zweedse SEH-onderzoek hadden vrouwen ook een
lager risico op ACS dan mannen, maar was het ACS-risico bij
beiden ’s ochtends significant hoger dan op andere tijden.12
Het tijdstip van bellen is momenteel nog geen triagecriterium, maar zou een goede aanvulling zijn op de huidige triagecriteria, want die hebben slechts een beperkte voorspellende
waarde.21,22 In een meta-analyse van 16 onderzoeken naar de
voorspellende waarde van acute thoracale pijnklachten voor
een ACS werden de volgende likelihood ratio’s gevonden:
drukkende pijn 1,68 (95%-BI 1,40 tot 2,02), uitstraling naar
de linkerarm of -schouder 1,30 (95%-BI 1,13 tot 1,47), zweten
1,34 (95%-BI 1,09 tot 1,65), misselijkheid of braken 1,32
(95%-BI 1,09 tot 1,65). Pijn in de rechterarm of -schouder
was de sterkste univariate voorspeller 3,78 (95%-BI 2,17 tot
6,60).3 Om zinvolle uitspraken te kunnen doen over de diagnostische voorspellende waarden van symptomen zijn echter
goed uitgevoerde onderzoeken met multivariabele analyses
nodig.
Patiënten zijn zich niet bewust van ‘kritische uren’.23 Of triagisten zich ervan bewust zijn, is niet bekend, maar wel sturen ze
(soms in overleg met de regiearts) ’s nachts relatief vaker een
ambulance dan in de overige uren. Daar staat tegenover dat
een ACS ’s nachts vaker wordt gemist dan overdag.24 Gelukkig
zijn calamiteiten op de HAP zeldzaam (0,006% per jaar).
Een sterk punt van ons onderzoek is dat we de originele eerste
34

HUISARTS EN WETENSCHAP april 2021

gesprekken hebben beluisterd en deze hebben beoordeeld geblindeerd voor de diagnose, dus zonder recall of hindsight bias.
Daarnaast hebben we patiënten geanalyseerd die thoracale
pijnklachten hadden, zowel met als zonder ACS.
Een beperking van dit onderzoek is dat de waarden voor
sommige variabelen ontbreken. Dat geldt echter niet voor het
tijdstip van bellen, geslacht, leeftijd en uitkomst. Ook konden
we niet van alle patiënten de diagnose achterhalen via de huisarts, maar uit analyse blijkt dat er geen verschillen in patiëntkenmerken zijn tussen patiënten met en zonder follow-up;
daarom lijkt het risico op selectiebias beperkt.8
CONCLUSIE
Patiënten, vooral mannen, die tussen 00:00 en 09:00 uur de
HAP bellen vanwege acute thoracale klachten, hebben een
bijna 2 maal zo hoog risico op ACS als patiënten die op andere
tijden bellen. Voor huisartsen en triagisten is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van dit verhoogde risico. Het is
het overwegen waard om laagdrempelig een ambulance te
sturen naar patiënten die ’s nachts bellen met acute thoracale
klachten, zeker als er andere risicofactoren aanwezig zijn. Het
omgekeerde geldt dan voor overdag en ’s avonds. ■
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Onderzoek

Musculoskeletale injecties, een
pijnpunt?
Emely Spruit

Musculoskeletale injecties horen bij de basisvaardigheden van de huisarts. Toch vindt 1 op de
5 huisartsen zichzelf daarvoor niet bekwaam genoeg. Vooral vrouwen en parttime werkende
huisartsen verwijzen voor dit soort injecties nog weleens naar een collega of naar een reuma
toloog of orthopeed. Injectietrainingen, als opfriscursus, zouden kunnen helpen.
Een aanzienlijk en groeiend deel van de zorgvraag in de
Nederlandse huisartsenpraktijk – 700 consulten per 1000
patiënten per jaar – betreft musculoskeletale problemen.
Deze brengen vaak een grote ziektelast en hoge maatschappelijke kosten door productiviteitsverlies met zich
mee, en dus een dringende vraag om te behandelen.1-3
Orale pijnstillers en fysiotherapie zijn de behandelingen
van eerste keus, maar als deze onvoldoende effect sorteren, is lokale intra-articulaire of intramusculaire toediening van een corticosteroïd vaak een volgende optie.
Huisartsen zijn getraind en bevoegd om musculoskeletale
injecties toe te dienen. Uit onderzoek in Noord-Ierland
en Engeland is gebleken dat ze dat in meerderheid ook
doen, maar dat vrouwelijke huisartsen en huisartsen die
in stedelijk gebied wonen of parttime werken, significant
minder vaak musculoskeletale injecties geven.4,5 Over de
situatie in Nederland is weinig bekend. Daarom onderzochten wij in hoeverre Nederlandse huisartsen zich
bekwaam voelen om musculoskeletale injecties toe te
dienen. Wat betekent dat voor hun verwijsgedrag, welke
factoren zijn geassocieerd met een gevoel van onbekwaamheid en welke barrières ervaren huisartsen?
METHODE
We verspreidden via HAweb een online vragenlijst onder
alle 12.378 aangesloten huisartsen en verstuurden 3 herinneringen via Twitter en Facebook. Via de e-mail van onze
eigen afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC

Dit is een bewerkte vertaling van Spruit E. Mol MF, Bos PK, et al. Self-assessment of competence and referral behavior for musculoskeletal injections
among Dutch general practitioners. J Clin Med 2020;9:1880. Publicatie gebeurt
met toestemming.

benaderden we 42 huisartsopleiders en daarnaast stuurden we de vragenlijsten per brief aan 636 huisartsen in 2
willekeurig geselecteerde regio’s (Haaglanden en Amsterdam-Amstelland).
Onze vragenlijst was gebaseerd op een eerdere Britse
survey, aangepast aan de Nederlandse situatie, en bevatte
15 meerkeuzevragen (voor de volledige lijst, zie de
Appendix bij ons originele artikel).5 Respondenten werd
gevraagd op een 5-puntsschaal aan te geven in hoeverre
ze het eens waren met de stelling ‘Ik acht mijzelf bekwaam in het toedienen van musculoskeletale injecties.’
Andere meerkeuzevragen betroffen belemmerende en
bevorderende factoren, demografische gegevens (geslacht, praktijkvorm, -grootte en -setting, dienstverband,
aantal jaren ervaring als huisarts, status als huisartsopleider of kaderhuisarts bewegingsapparaat) en het aantal
uitgevoerde musculoskeletale injecties in de afgelopen
maand, dan wel verwijzingen daarvoor naar een collega
of specialist. Bij de slotvraag kon de respondent voor 18
aandoeningen waarbij een musculoskeletale injectie een
behandeloptie is, aangeven of hij of zij de injectie zelf zou
toedienen dan wel zou verwijzen naar een collega of naar
de tweede lijn.
Statistische analyse
Met mann-whitney-u-toetsen en chikwadraattoetsen analyseerden we verschillen in aantallen uitgevoerde injecties
of verwijzingen tussen de groep die zichzelf bekwaam
achtte en de groep die dat niet vond. Op dezelfde manier
analyseerden we verschillen tussen beide groepen voor de
18 musculoskeletale aandoeningen.
Met chikwadraattoetsen analyseerden we de associatie
tussen demografische gegevens en een eventueel gevoel
van onbekwaamheid, en vervolgens voerden we een
multivariabele logistische regressieanalyse uit met alle
significante factoren.
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WAT IS BEKEND?
■ Musculoskeletale injecties horen bij de basisvaardig
heden van de huisarts.
■ Huisartsen verwijzen patiënten voor een musculos
keletale injectie regelmatig naar een collega huisarts of
naar de tweede lijn.
WAT IS NIEUW?
■ Ruim 80% van de huisartsen voelt zich bekwaam in het
uitvoeren van musculoskeletale injecties.
■ Vrouwelijke huisartsen en huisartsen die parttime
werken, voelen zich vaker onbekwaam.
■ Huisartsen die zich niet bekwaam voelen, verwijzen
tweemaal zo vaak naar de specialist.
■ Barrières voor het uitvoeren van een injectie zijn gebrek
aan training, gebrek aan vertrouwen in eigen vaardighe
den en onzekerheid over de effectiviteit van de injectie.

RESULTATEN
Bekwaamheid
In totaal 355 huisartsen vulden de vragenlijst in. Op de stelling
of zij zichzelf bekwaam achtten antwoordde 2% ‘helemaal
oneens’; 5,4% ‘oneens’; 11,8% ‘neutraal’; 57,7% ‘eens’ en 23,1%
‘helemaal eens’. Iedere huisarts wordt na afronding van de
huisartsopleiding bekwaam geacht om injecties toe te dienen, dus beschouwden we het antwoord ‘neutraal’ als ‘niet
bekwaam’. Daaruit volgt dat 80,8% van de respondenten zich
bekwaam achtte om musculoskeletale injecties toe te dienen.

Factoren geassocieerd met onbekwaamheid
[Online tabel 2] toont de verschillen in demografische factoren tussen de groep die zich bekwaam achtte en de groep
die zich niet bekwaam achtte. Uit de multivariabele analyse
bleken 2 factoren geassocieerd met zichzelf onbekwaam
voelen, te weten vrouwelijk geslacht (oddsratio (OR) 4,94;
95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 2,39 tot 10,21) en parttime werken (OR 2,58; 95%-BI 1,43 tot 4,66).
Belemmerende en bevorderende factoren
Van de 9 aangegeven belemmerende factoren voor het toedienen van musculoskeletale injecties werden ‘gebrek aan training’,
‘gebrek aan vertrouwen in de eigen vaardigheden’, ‘gebrek aan
vertrouwen in de diagnose’ en ‘onzekerheid over de effectiviteit
van de injectie’ het vaakst aangekruist. Meer dan een kwart
(28%) van de respondenten ervoer geen barrières om musculoskeletale injecties uit te voeren. Een opmerkelijk hoger percentage
vrouwelijke dan mannelijke respondenten vond ‘gebrek aan vertrouwen in de eigen vaardigheden’ een barrière (50 versus 14%).
Van de 6 voorgestelde factoren die het toedienen van musculoskeletale injecties kunnen vergemakkelijken, koos de
grootste groep respondenten (41%) voor ‘training door een
reumatoloog of orthopeed’. Andere vaak gekozen opties waren

Aantal injecties
De respondenten hadden in de afgelopen maand gemiddeld
4,1 (SD 4,4) injecties toegediend. In de groep die zich bekwaam achtte was dit aantal significant hoger (4,8 ± 4,6) dan
in de groep die zich onbekwaam achtte (1,2 ± 1,4; p < 0,001).
Het aantal verwijzingen naar een collega-huisarts voor een
injectie was in de afgelopen maand gemiddeld 0,2 (SD 0,7).
In de groep die zich bekwaam achtte was dit aantal significant
lager (0,1 ± 0,6) dan in de groep die zich onbekwaam achtte
(0,4 ± 1,0; p < 0,001).
Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn voor een injectie
was in de afgelopen maand gemiddeld 0,6 (SD 1,0). Ook dit
aantal was significant lager in de groep die zich bekwaam
achtte (0,5 ± 0,9) dan in de groep die zich onbekwaam achtte
(1,0 ± 1,3).
Indicaties
[Online tabel 1] toont bij verschillende indicaties het percentage respondenten dat naar de tweede lijn zou verwijzen
voor een therapeutische injectie. De respondenten zouden
voor een injectie het vaakst verwijzen bij artrose van de enkel
of de MCP-, PIP-, DIP- en CMC-gewrichten. Het minst vaak
zouden ze verwijzen voor een injectie bij schouderbursitis.
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Ruim 80% van de huisartsen voelt zich bekwaam om musculoske
letale injecties uit te voeren. 
Foto: Shutterstock

‘training door een collega-huisarts’ en de mogelijkheid om de
injectie niet intra-articulair maar intramusculair te geven.
BESCHOUWING
Van de huisartsen in ons onderzoek voelde 1 op de 5 zich niet
bekwaam om musculoskeletale injecties uit te voeren. Deze
respondenten verwezen tweemaal zo vaak naar de tweede lijn
als respondenten die zich wél bekwaam voelden. Als voornaamste belemmerende factoren rapporteerden ze ‘gebrek aan
training’ en ‘gebrek aan vertrouwen in de eigen vaardigheden’.
Van de vrouwelijke respondenten vond een groter percentage
zichzelf niet bekwaam dan van de mannelijke respondenten – mogelijk omdat vrouwen vaker geneigd zijn hun eigen
vaardigheden te onderschatten en mannen die juist vaker
overschatten.6,7 In Nederland neemt het percentage vrouwelijke huisartsen toe (van 36% in 2007 naar 51% in 2016).8
Ook parttime werkende huisartsen voelen zich relatief vaak
niet bekwaam om een musculoskeletale injectie uit te voeren.
Steeds meer huisartsen werken parttime, en zeker wanneer je
een handeling niet regelmatig uitvoert, kan het moeilijk zijn
die klinische vaardigheid op peil te houden.9,10
Om onnodige verwijzingen naar de tweede lijn te verminderen, zou het op peil houden van de injectievaardigheid een
hogere prioriteit moeten hebben.
Beperkingen
Eén van de mogelijke beperkingen van dit onderzoek is dat
onze respondenten wellicht meer interesse hadden in musculoskeletale injecties dan huisartsen die niet reageerden. Dat
kan hebben geleid tot overschatting van de bekwaamheid, wat
nog wordt versterkt door de mogelijkheid dat respondenten
die zich niet bekwaam achtten toch het sociaal wenselijke antwoord hebben gegeven, ook al was de vragenlijst anoniem.
Om recall bias te voorkomen hebben we alleen gevraagd naar
de uitgevoerde dan wel verwezen injecties in de afgelopen
maand. We hebben echter niet gecontroleerd of dit aantal
representatief was voor een gemiddelde maand.
Een laatste beperking is dat we de respondenten die ‘neutraal’
antwoordden op de vraag naar hun bekwaamheid in het
uitvoeren van musculoskeletale injecties hebben ingedeeld bij
de niet-bekwamen. Zou men deze groep (11,8%) als bekwaam
beschouwen, dan zou 92,7% van onze respondenten zich
bekwaam hebben gevoeld. Dit zou echter geen invloed hebben
gehad op de overige resultaten van het onderzoek.

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Verreweg de meeste huisartsen voelen zich bekwaam in het
uitvoeren van musculoskeletale injecties. Dat geldt echter niet
voor alle huisartsen, terwijl musculoskeletale injecties wel
behoren tot de basisvaardigheden van de huisarts. Wat is hier
oorzaak en wat gevolg? Voelen huisartsen zich minder bekwaam doordat ze minder injecties geven, of geven ze minder
injecties omdat ze zich niet bekwaam voelen? Op basis van
ons onderzoek valt dat onderscheid niet te maken, maar het
is hoe dan ook aan te raden vaker injectietrainingen te geven
want de meest genoemde belemmeringen waren gebrek aan
training en gebrek aan vertrouwen in de eigen vaardigheden.
We adviseren die extra trainingen niet alleen tijdens de huisartsopleiding aan te bieden, maar ook als opfriscursus. Om
onnodige verwijzingen naar de tweede lijn tegen te gaan, zou
men ook verwijzing naar een collega-huisarts (bijvoorbeeld
een kaderhuisarts bewegingsapparaat) kunnen faciliteren.
Een andere optie is overstappen van intra-articulaire op
intramusculaire injecties, die gemakkelijker zijn toe te dienen.
In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van intramusculaire injecties voor musculoskeletale aandoeningen. Voor rotatorcuffproblematiek werd geen relevant
verschil in effect gevonden, vergeleken met intra-articulaire
injecties.11 Bij heupartrose bleek een intramusculaire injectie
met steroïden effectief ten opzichte van een placebo-injectie.12 Onlangs is een gerandomiseerde trial afgerond naar
de effectiviteit van intra-articulaire versus intramusculaire
injecties bij patiënten met knieartrose; de resultaten worden
binnenkort verwacht.13 De NHG-Standaarden doen vanwege
onvoldoende bewijs (nog) geen uitspraak over de effectiviteit
van intra-musculaire injecties versus intra-articulaire in intrabursale injecties. Daarom is aandacht voor injectietrainingen
toch belangrijk om de intra-articulaire injectievaardigheden
op peil te houden. ■
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Verantwoorde musculoskeletale injecties
door vaardige huisartsen: de pijn voorbij?
Ria Jochemsen-van der Leeuw

Spruit et al. hebben door middel van een enquête onder huisartsen in stedelijk gebied in het westen van Nederland onderzocht of huisartsen zich bekwaam voelen in het toedienen van musculoskeletale (MSK) injecties.
Ze keken tegen welke barrières de ondervraagde huisartsen opliepen en welke gevolgen deze hadden voor hun
verwijsgedrag. Ze stellen dat het belangrijk is om de vaardigheid in het geven van MSK-injecties door training op
peil te houden. Het is inderdaad van belang dat er aandacht wordt gevraagd voor therapeutische verrichtingen
door huisartsen, om daarmee de eerste lijn te versterken. Dat leidt immers tot meer kwalitatief goede en veilige
mogelijkheden voor de patiënt, met minder kosten. Daarbij hoeft echter niet iedere huisarts bekwaam te zijn in
het uitvoeren van 18 MSK-injecties.

Spruit et al. baseerden hun enquête op een onderzoek van
reumatologen in Groot-Brittannië, die wilden inventariseren welke MSK-injecties huisartsen uitvoerden en welke
factoren hierop van invloed waren.1,2 Het betrof een pilot
onder 20 huisartsen, over een periode van 1 jaar, met een
respons rate van 70%. De reumatologen vroegen niet naar

Niet elke huisarts hoeft bekwaam te zijn in het uitvoeren van musculoskeletale injecties. 
Foto: Shutterstock

bekwaamheid, maar vonden als belemmerende factoren:
gebrek aan training, gebrek aan vertrouwen in de eigen
vaardigheid en het niet kunnen handhaven van die vaardigheid.3
Hoewel Spruit et al. hun methode op het Britse onderzoek
baseren en hun resultaten met dat onderzoek vergelijken, zijn er toch verschillen. Zo hanteren zij een ander
uitgangspunt: alle huisartsen worden bekwaam geacht
therapeutische MSK-injecties toe te kunnen dienen, op
basis van hun opleiding en om (onnodige?) verwijzingen
te voorkomen. Ook de Nederlandse setting verschilt: een
beperkte groep huisartsen in stedelijk gebied, rapporterend over slechts 1 maand. Dit roept vragen op.
BASISVAARDIGHEID
Ten eerste is de Nederlandse huisartsopleiding tegenwoordig gebaseerd op Thema’s en Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA’s).4 Onder het Thema Korte Episode staat
onder de KBA Behandeling en beleid: ‘Voert therapeutische verrichtingen uit, zoals therapeutische injecties.’5 Dat
betekent dat deze therapeutische injecties van belang zijn,
meerdere competenties integreren, observeerbaar zijn en
kunnen worden toevertrouwd als er voldoende competenties zijn verworven om deze zelfstandig uit te voeren. Om
welke therapeutische injecties het gaat wordt niet gespecificeerd. Uit een inventarisatie uit 2017 onder 78 opleiders,
aios en docenten van de 8 huisartsopleidingen bleek dat
de respondenten alleen de subacromiale schouderinjectie en de injectie voor een bursitis trochanterica tot de
basisvaardigheden van de huisarts rekenden.6 We hoeven
dus niet te verwachten dat huisartsen bekwaam zijn in het
toedienen van 18 MSK-injecties.
april 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
Spruit et al. meten bekwaamheid met behulp van een 5-puntsschaal, wat weinig nuance toelaat. Ze scharen de antwoordmogelijkheid ‘neutraal’ onder de categorie ‘onbekwaam’, terwijl
ook andere interpretaties mogelijk zijn. Ze onderbouwen de
keuze voor hun interpretatie echter niet.7 Daarnaast vermelden ze de totale respons rate niet (< 56%, in ieder geval veel
lager dan bij het Britse artikel), is de observatieperiode 1
maand en voeren ze hun onderzoek uit in een beperkt gebied
met dezelfde kenmerken. Zijn de resultaten dan nog wel te
generaliseren naar de totale Nederlandse huisartsenzorg?
SUBSPECIALISATIE HUISARTSEN
Omdat huisartsen meer parttime en in grotere verbanden
werken en hun praktijk gekenmerkt wordt door een groot
aantal diverse en vaak complexe vaardigheden, is subspecialisatie ontstaan.8 Het Britse artikel vermeldde al dat
vrouwelijke huisartsen meer tijd besteden aan gynaecologische vaardigheden dan hun mannelijke collega’s.3 Het lijkt
onvermijdelijk dat huisartsen keuzen moeten maken om aan
de vraag uit de patiëntenpopulatie en het vaardigheidsniveau van de KBA te kunnen voldoen.9,10 Daarbij komt dat
de nascholing in injectietherapie zich vooral concentreert
op huisartsgeneeskundig handelen en minder op het geïntegreerd toepassen van alle competenties en het onderhouden
van bekwaamheid.11,12 Onderzoek heeft echter aangetoond
dat voor het onderhouden van een vaardigheid meer nodig is
dan alleen handigheid.13
Daarnaast speelt, wat ook Spruit aangeeft, nog de kwestie
van de indicatie. Doordat er meer onderzoek verschijnt over
alternatieven voor MSK-injecties, (maatwerk)diagnostiek (bijvoorbeeld met echografie), (schadelijke) bijwerkingen en de
effectiviteit van MSK-injecties vergeleken met die van conservatieve behandeling/of fysiotherapie, kan het juist aangewezen zijn om evidencebased af te wijken van de standaard.14-29
Welke plaats is er nog voor het vaardig worden en blijven in
het toedienen van (18?) MSK-injecties?

Lees ook: Spruit E. Musculoskeletale injecties, een
pijnpunt? Huisarts Wet 2021;64(4):35-7.
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ONNODIGE VERWIJZINGEN
Spruit et al. onderbouwen niet waarom MSK-injecties met een
kortdurend, pijnstillend effect verwijzingen kunnen voorkomen,
ook niet op de langere termijn, en maken niet duidelijk welke
verwijzingen ‘onnodig’ zijn. Wanneer huisartsen meer chirurgische ingrepen gaan uitvoeren, kan dit verwijzingen naar de
tweede lijn besparen, maar het staat niet vast dat dat ook het
geval is wanneer huisartsen meer MSK-injecties geven.30
Ten slotte verzoeken de auteurs om huisartsen meer nascholing in MSK-injecties aan te bieden. Maar is het niet veel belangrijker om eerst een antwoord te geven op de vraag hoe de
nascholing in vaardigheden eruit moet zien? Alles wijst erop
dat huisartsen in de toekomst genoodzaakt zijn om nieuwe
complexe vaardigheden aan te leren omdat zorg deels van de
tweede naar de eerste lijn verschuift, er substitutie van taken
plaatsvindt, technologie zich blijft ontwikkelen, paramedische
medewerkers meer en meer eenvoudige vaardigheden overnemen en er steeds meer nieuwe evidence is over diagnostische
en therapeutische ingrepen.
Om die ontwikkelingen bij te kunnen benen is het waarschijnlijk effectiever om training en (na)scholing te richten op
levenslang leren, dan om huisartsen een specifieke handeling
aan te leren. Zo kunnen we een toekomstbestendige, veilige
en hoogkwalitatieve huisartsenzorg voor de patiënt realiseren,
met minder kosten. ■
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Nu thuismeting van zuurstofsaturatie ineens
reguliere huisartsenzorg lijkt te zijn…
Dorien Zwart, Roderick Venekamp, Karin Smit, Geert Jan Geersing, Cor Kalkman, Frans Rutten

Thuismeting van zuurstofsaturatie bij COVID-19-patiënten neemt momenteel een vlucht in de huisartsenpraktijk.
Het is een praktisch middel om patiënten thuis te monitoren. De validiteit van de saturatiemetingen vormt echter
een punt van zorg. Daarnaast verdient wetenschappelijke onderbouwing van de toegevoegde waarde van thuismeting van zuurstofsaturatie meer aandacht. Zeker met het oog op mogelijke klinische vervolgstappen naar substitutie van zorg in de thuisbehandeling van COVID-19-patiënten.
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Nieuwe ideeën worden nooit door maar 1 enkel persoon
bedacht. Zo verging het ook de praktische gedachte om
zuurstofsaturatie bij COVID-19-patiënten thuis te meten.
Tijdens de coronacrisis kwam dit idee bij meerdere
huisartsen en andere collega’s tegelijk op. Daling van
zuurstofsaturatie is immers een belangrijke parameter van
de plotse klinische verslechtering die een klein deel van de
COVID-19-patiënten ongeveer tussen dag 5 tot 10 van
ziekzijn meemaakt. Hoe gemakkelijk is het dan om alle
patiënten die thuis hun SARS-CoV-2-infectie doormaken
te voorzien van een zuurstofsaturatiemeter, zodat ze dit
moment door middel van zelfmeting tijdig (eerder)
kunnen ontdekken? Want patiënten en huisartsen lijken
deze saturatiedip pas laat op te merken, dikwijls pas als de
zuurstofsaturatie al gevaarlijk laag is, rond de 90% of nog
lager. Dit fenomeen wordt eufemistisch wel happy
hypoxemia genoemd en lijkt haast pathognomonisch voor
COVID-19.1 Zo bleek in een Frans onderzoek dat twee
derde van de 1712 opgenomen COVID-19-patiënten geen
kortademigheid ervaarde, terwijl bijna de helft van hen
een te laag zuurstofgehalte had. Het is overigens beter te
spreken van ‘stille hypoxemie’, temeer omdat dit fenomeen
met een slechte prognose gepaard gaat: 33% van de
patiënten moest uiteindelijk naar de IC en 26% overleed
in het ziekenhuis.2
Op verschillende plaatsen in het land schaften huisartsen
al saturatiemeters aan, die ze nu uitlenen aan patiënten
met COVID-19. Of ze adviseerden hun patiënten zelf een
saturatiemeter te bestellen en te gebruiken zolang ze ziek
zijn. Ook enkele lokale huisartsenorganisaties omarmden het idee en rollen het inmiddels uit in hun regio. Het
lijkt al bijna ‘reguliere huisartsenzorg’. Zeker nu we aan
de vooravond van een derde COVID-19-golf staan, met
wederom de verwachting dat de druk op de ziekenhuisbeddencapaciteit fors zal toenemen, is het een aantrekkelijke gedachte dat vroeg detecteren van verslechtering en

Consumentenmeters zijn niet gevalideerd voor medisch gebruik en daarmee ongeschikt voor thuismonitoring.

snel starten met behandelen een vlotter herstel bevordert.
Behalve dat veilige thuismeting verwijzen adequater kan
maken, zouden patiënten met COVID-19 van wie de
zuurstofsaturatie stabiel blijkt er ook veilig door thuis
kunnen verblijven. Bovendien maakt veilige thuismeting
van zuurstofsaturatie een vervolgstap mogelijk waarmee
de druk op de ziekenhuizen verminderd kan worden.
Patiënten met COVID-19 die thuis milde hypoxemie
ontwikkelen zouden – in nauw overleg met de tweede lijn
– immers thuis zuurstofbehandeling kunnen krijgen, al
dan niet in combinatie met dexamethason.
Tot zover de ideeën.
De vraag is of we nu al voldoende argumenten in handen
hebben om deze praktijk tot reguliere zorg te verklaren. En
of we zonder enige vorm van wetenschappelijke evaluatie
een diagnostische en misschien later een daaraan gekopapril 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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pelde therapeutische strategie kunnen uitrollen. Er zijn volgens
ons nog wel wat problemen die om een oplossing vragen.
ZIJN DE METERS WEL GOED?
Om te beginnen: hoe zit het met de prestaties van de percuta
ne saturatiemeters zelf? Veel meters op de consumentenmarkt
zijn niet gevalideerd en volgens de bijsluiter niet geschikt voor
medisch gebruik. Ook de onlangs met veel fanfare gepre
senteerde Apple Watch 6 niet. In Huisarts en Wetenschap
verscheen onlangs een artikel dat – op basis van een validatie
onderzoek uit Annals of Family Medicine – concludeerde dat
‘consumentenmeters’ goed presteren.3,4 Dit artikel laat echter
belangrijke kanttekeningen onbelicht. Zo toont het betreffen
de onderzoek op het oog aan dat de onderzochte consumen
tenmeters prachtige negatief voorspellende waarden hebben,
afgezet tegen de referentietest van arterieel gemeten zuur
stofspanning of via een gevalideerde percutane saturatiemeter.
De sensitiviteit is met 80% echter laag.
Dat de negatief voorspellende waarde hoog was (99,6%), komt
doordat in het onderzoek (60 deelnemers) slechts bij 15 van de
669 metingen sprake was van een saturatie beneden de 90%.
Met andere woorden, zelfs als de hypoxemie bij al deze pa
tiënten gemist zou zijn, dan nog zou de negatief voorspellende
waarde van de consumentenmeters hoog zijn (97,8%). Bij
saturatiemeters is het echter belangrijk dat ze veilig zijn, en dat
de sensitiviteit dus zo hoog mogelijk is. Je wilt immers liefst bij
niemand denken dat de zuurstofspanning goed is wanneer die
in werkelijkheid levensbedreigend laag is. In het aangehaal
deonderzoek gaf de geteste consumentenmeter in geval van
arteriële hypoxemie bij 3 van de 15 metingen (20%) een goede
zuurstofsaturatie aan. Eén op de 5 – dat is onveilig veel als je,
zoals bij COVID-19-patiënten, de meters juist vooral meegeeft
om te lage zuurstofsaturatiewaarden vroeg te detecteren.
Afgaand op de beperkte literatuur hierover en deze kernrefe
rentie moeten we ervan uitgaan dat consumentenmeters niet
veilig doen wat je hoopt dat ze doen, namelijk bij mensen met
een te lage zuurstofsaturatie adequaat de waarden ‘oppikken’.3,5
We vinden daarom dat thuismeting in de praktijk alleen te
verantwoorden is met medisch gevalideerde saturatiemeters
die getest en goed bevonden zijn. De FDA stelt als goedkeu
ringseis dat de saturatiemeters in het hele bereik van 70-100%
minder dan 3% afwijken van de tegelijkertijd arterieel geme
ten zuurstofsaturatie.6 Daarbij krijgen proefpersonen kunst
matig opgewekte gestandaardiseerde lucht met afnemende

Lees ook: Smit K. Nieuw onderzoek naar thuis
zuurstofsaturatie meten bij COVID-19-patiënten.
Huisarts Wet 2021;64(4):75. DOI:10.1007/s12445021-1070-x
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zuurstofspanning toegediend en wordt gelijktijdig pulsoxime
trie en arteriële zuurstofmeting verricht.
Maar zelfs bij meters die aan deze meettechnische eisen vol
doen (zogenaamde ‘voor medisch gebruik gevalideerde’ satu
ratiemeters) is wetenschappelijke evaluatie van het gebruik in
de dagelijkse klinische praktijk gewenst. De vraag is namelijk
wat de toegevoegde waarde is van zulke relatief kostbare
apparaten boven op de huidige reguliere huisartsgeneeskundi
ge zorg. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met alle
problemen, weerstand en indirecte effecten, maar ook nagaan
wat thuismeting en instructies daarover betekenen voor de
besluitvorming van patiënten en dokters. En je zult ook het
werkelijke effect op de zorgvraag moeten meten. Die zorg
vraag zou immers ten onrechte kunnen afnemen omdat het
meten bij patiënten tot schijnveiligheid kan leiden (de zuur
stofsaturatie kan nog best goed zijn, terwijl de patiënt mogelijk
klinisch slecht is). De zorgvraag kan ook toenemen doordat
vaak meten mensen angstig kan maken – zeker wanneer de
zuurstofsaturatiewaarden schommelen.
DEGELIJKE ONDERBOUWING ONTBREEKT NOG
Zuurstofsaturatiemeting thuis bij COVID-19-patiënten is
(nog) geen reguliere huisartsenzorg. Op dit moment is er
volgens ons onvoldoende zekerheid over de effecten van
thuismeting met saturatiemeters. Wel is duidelijk dat consu
mentenmeters niet gevalideerd zijn voor medisch gebruik en
daarmee niet geschikt zijn voor thuismonitoring. Ze presteren
bij lage zuurstofsaturatiewaarden simpelweg niet goed genoeg.
Onderbouwing van valide thuismonitoring van zuurstofsatura
tiemeting is bovendien een cruciale voorwaarde om uitvoering
van een volgend praktijkidee binnen een wetenschappelijk
kader mogelijk te maken: thuisbehandeling van ernstig zieke
COVID-19-patiënten met zuurstoftherapie en eventueel
dexamethason. Een degelijke onderbouwing van onze reguliere
huisartsenzorg is een groot goed, ook in tijden van crisis. ■
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Het pluis/niet-pluisgevoel op de HAP
Paul Giesen, Erik Stolper

Huisartsen hebben op de huisartsenpost (HAP) te maken met onbekende patiënten en een relatief groot risico op
een ernstig beloop. Dat heeft geleid tot een sterk ontwikkelde veiligheidscultuur met relatief weinig missers. Al te
defensief en protocollair handelen kan echter leiden tot blikvernauwing en daarmee tot minder veilige zorg. Daarom pleiten de auteurs voor herwaardering en structurele inbedding van het niet-pluisgevoel op HAP’s.

Tijdens diensten op de huisartsenpost (HAP) zien huisartsen patiënten die zij niet kennen en van wie soms het
dossier ontbreekt of onvolledig is. De meesten hebben
recente, min of meer spoedeisende klachten en vergeleken
met de dagelijkse praktijk is de a-priorikans op ernstige
pathologie hoger.1-3 Om deze redenen hebben de HAP’s in
Nederland veel energie besteed aan de ontwikkeling van
een landelijk kwaliteitssysteem met protocollen, afspraken
en aandacht voor klachten en calamiteiten.5-10 Andere
speerpunten zijn telefonische triage en gebruik van de
Nederlandse Triage Standaard bij het eerste contact met
de patiënt. Bij de triage wordt de ABCDE-systematiek
gebruikt – een methode om eventuele vitale stoornissen
snel te herkennen en de urgentie en zorginzet daaraan aan
te passen – en bij consulten en visites worden de vitale
functies meestal routinematig gemeten. De ABCDE-systematiek is echter nog niet gevalideerd voor de Nederlandse
HAP’s, het effect op de kwaliteit en veiligheid van de
geboden zorg is nog altijd onduidelijk.11-12
DIAGNOSTISCHE UITDAGINGEN
De goed ontwikkelde veiligheidscultuur op de HAP’s heeft
waarschijnlijk bijgedragen aan het relatief lage percentage
incidenten (2,5%) en calamiteiten (0,006%). Uit analyses
blijkt dat missers op de HAP vooral samenhangen met
een te beperkte differentiaaldiagnose en met het onkritisch accepteren van werkhypotheses van de vorige zorgverlener of van suggesties van de patiënt zelf. Factoren die
de kans op een misser verhogen, zijn nachtelijk contact
en de betrokkenheid van meerdere zorgverleners tijdens
dezelfde ziekte-episode. Relatief weinig voorkomende,
ernstige ziektebeelden worden bij een atypische presentatie niet altijd herkend (de top 6 zijn myocardinfarct, CVA,
aneurysma, sepsis, longembolie en meningitis).8,10 En tot
slot zijn er in Nederland ongeveer 1 miljoen patiënten met
een zeldzame ziekte, bij wie de diagnose gemiddeld pas 7
jaar na de eerste klachten duidelijk wordt.13,14 Ook zij zoeken contact met een HAP wanneer hun nog onbegrepen
klachten plotseling verergeren. Het herkennen van deze
zeldzame ziekten (dat zijn er ongeveer 8000), vraagt om

Casus: Jeffrey

Een waarnemend huisarts wordt door de balietriagist gevraagd
om de 17-jarige Jeffrey eerder te zien. Zij heeft de urgentie
verhoogd van U3 naar U2, omdat ze het gevoel heeft dat er iets
niet klopt met deze jongen. De huisarts leest in de S-regel dat het
volgens moeder al weken niet goed gaat met Jeffrey, nadat zijn
vriendin het uitmaakte. Hij is gestrest, valt af, is moe en begint
steeds meer te hyperventileren. Moeder herkent de hyperventilatie, want daar heeft ze zelf ook last van. Haar zoon is rond 16.00
uur bij de eigen huisarts geweest en deze bevestigde haar idee.
Moeder is nu echter toch wel ongerust, want hij gaat achteruit. Zij
belt om 21.00 uur de HAP.
Als de huisarts Jeffrey en zijn moeder uit de wachtkamer ophaalt,
krijgt hij een niet-pluisgevoel: Jeffrey maakt een trage, afwezige
indruk en haalt versneld adem. Het maakt de huisarts extra oplettend. Jeffrey vertelt dat hij zelf aan corona denkt, maar dat zijn
moeder het idee heeft dat het hyperventilatie is. Moeder vult aan
dat Jeffrey somber is sinds zijn verkering is uitgegaan, maar nu
maakt ze zich echt zorgen want er klopt iets niet. Bij d
 oorvragen
blijkt dat Jeffrey weinig eet, in een week tijd 3 kg is afgevallen
en meer drinkt en plast dan voorheen. De huisarts verbreedt zijn
differentiaaldiagnose en checkt de ABCDE-parameters: ademfrequentie 35/min, O2 99%, bloeddruk 90/40, pols 120/min, temperatuur 37,9 °C, EMV 13. Tijdens dit onderzoek valt hem op dat
Jeffrey’s adem ruikt naar aceton; hij laat glucose prikken en deze
blijkt 26 mmol/l. Jeffrey heeft juveniele diabetes met ketoacidose
en wordt onmiddellijk opgenomen op de ic. De huisarts had dit
ziektebeeld nog nooit gezien en was blij dat hij de juiste diagnose
kon stellen.

een bredere blik dan een protocol kan bieden.
ABCDE-methodiek, anamnese en lichamelijk onderzoek
leveren niet altijd voldoende informatie op bij patiënten
met complexe hulpvragen en aspecifieke klachten. De
mogelijkheden voor aanvullend onderzoek met snelle
point-of-caretests, echografie en röntgendiagnostiek
worden weliswaar ruimer, maar dan nog kunnen diagnostische beslisregels hooguit richting geven aan de differentiaaldiagnose.11,12,15,16
DE WAARDE VAN HET PLUIS/NIET-PLUISGEVOEL
De standaardisatie en de meten-is-wetencultuur hebben
grote verbeteringen gebracht, maar nog steeds vergt
dienstdoen op de HAP veel van de huisarts. De focus op
protocollair handelen heeft grote voordelen, maar kan
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DE KERN
■ De sterk ontwikkelde veiligheidscultuur op HAP’s heeft
geleid tot standaardisatie en protocollering.
■ Missers ontstaan doordat men blind vertrouwt op eerder
gestelde diagnoses en niet de tijd neemt om nauwkeurig
te observeren en door te vragen.
■ Het niet-pluisgevoel verdient herwaardering: betrek de
eigen intuïtie, maar ook ongerustheid van patiënten en
familieleden bij diagnostiek en beleid.
■ HAP’s doen er goed aan de aandacht voor het pluis/niet-pluisgevoel structureel te stimuleren door
systematische feedback en trainingen.

ook leiden tot ongewenste versmalling van het blikveld. Als
we ons intuïtieve diagnostische denken gaan wantrouwen,
kan dat tot diagnostische fouten leiden. Dan kan een patiënt
met een ernstige onderliggende aandoening zomaar gemist
worden omdat diens meetuitkomsten normaal zijn.8 Daarom
blijft het pluis/niet-pluisgevoel een onmisbaar instrument.
Het pluis/niet-pluisgevoel berust op intuïtie, ervaringskennis
en zintuiglijke informatie: zien, horen, ruiken, voelen.17-19 Het
niet-pluisgevoel is een intuïtief, automatisch gegenereerd,
onzeker makend besef dat er gevaar dreigt voor de gezondheid van de patiënt.17-20 Het zet aan tot het formuleren en
afwegen van werkhypotheses, tot beter observeren, andere
vragen stellen, specifieker onderzoek doen en eerder gestelde
diagnoses heroverwegen.17-19 Daarnaast is een niet-pluisgevoel
vaak reden om de ongerustheid van patiënten of familieleden
te laten meewegen in diagnostiek en beleid.20 Gebleken is dat
een niet-pluisgevoel, zelfs als objectieve aanwijzingen ontbreken, de kans op het ontdekken van een ernstige ziekte of het
signaleren van kindermishandeling aanzienlijk verhoogt.21-26
Dit maakt het thema relevant voor de HAP, want huisartsen
hebben op de HAP vaker een niet-pluisgevoel dan in de dagpraktijk (14,9 versus 7,5%).18
In onze casus was Jeffrey’s eigen huisarts gerustgesteld door
diens blanco voorgeschiedenis en volgde hij de suggestie van
diens moeder. Op de HAP werd het niet-pluisgevoel van de
dienstdoend huisarts vooral getriggerd door de onrust van de
triagist, de ongerustheid van de moeder en het uiterlijk en de
geur van de patiënt. Hij nam moeders suggestie van hyperventilatie niet over, maar probeerde zijn niet-pluisgevoel te

Lees ook: Norg RJ. Pluis/niet-pluisgevoel op het juiste moment gebruiken. Huisarts Wet 2021;64(4):478. DOI 10.1007/212445-021.1096-0.
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objectiveren door vitale parameters te meten en mogelijk
levensbedreigende diagnoses te overwegen. De acetongeur zette hem uiteindelijk op het spoor van diabetische
ketoacidose. Bij Jeffrey bewees het niet-pluisgevoel zo zijn
waarde: verdieping van het diagnostisch proces, objectiveren
en (opnieuw) analyseren, en systematisch checken van de
ABCDE-parameters.7,11,12,15-20 En het behoort tot de professionele standaard van artsen om gevoelens van ongerustheid bij
patiënten en hun familieleden te herkennen, bespreekbaar te
maken en zo mogelijk mee te wegen in de medische besluitvorming.20
IMPLEMENTATIE VAN HET NIET-PLUISGEVOEL OP DE HAP
Onze hypothese is dat het niet-pluisgevoel op de HAP aanzienlijk verschilt tussen huisartsen.17 Factoren zoals arbeidsmotivatie, trouw durven blijven aan het eigen gevoel en de tijd
nemen voor reflectie spelen óók een rol. Als men wil leren van
ervaringen is feedback een belangrijk instrument: hoe was het
verdere ziektebeloop, wat was uiteindelijk de diagnose, wat
ging goed, wat kon beter? Helaas blijft die systematische feedback op de HAP meestal achterwege. Hier ligt een uitdaging
voor de HAP’s: het organiseren van intervisie over het pluis/-
niet-pluisgevoel, calamiteitenbesprekingen en scholing in het
herkennen van relevante zeldzame ziekten.26,27 Ook kan het
helpen als men elkaar tijdens de dienst erbij roept bij twijfel
of bij het vermoeden van een mogelijk zeldzaam ziektebeeld.
Nader onderzoek naar de waarde van de ABCDE-methodiek
en het pluis/niet-pluisgevoel in het diagnostisch denkproces
op de HAP lijkt ons belangrijk. ■
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Opinie

Pluis/niet-pluisgevoel op het juiste moment
gebruiken
Roelf Norg

Het pluis/niet-pluisgevoel moet, net als elke andere diagnostische test, op het juiste moment worden ingezet om
de kans op fout-negatieve of fout-positieve uitslagen te minimaliseren. In die zin staat het niet tegenover een systematische, geprotocolleerde manier van werken, maar verdient juist een plek daarbinnen.

Zoals elke diagnostische test kan het pluis/niet-pluisgevoel fout-negatieve of fout-positieve uitslagen geven. Het
moet op het juiste moment worden gebruikt, net als andere tests. Dat kan al bij het eerste contact zijn: het pluis/
niet-pluisgevoel is dan niets anders dan de aloude ‘klinische blik’, de eerste inschatting van het toestandsbeeld.
Het kan ook ontstaan bij de afronding van een triagegesprek (urgentiebepaling) of consult (klinische redenering), een gevoel dat de rationele afweging ergens mank
gaat. Het pluis/niet-pluisgevoel verdient ruime aandacht
van huisartsen, maar staat niet tegenover een systematische, geprotocolleerde manier van werken. Het verdient
juist een plek daarbinnen, maar wel de juiste plek.
Elders op deze website prijzen Giesen en Stolper de goed
ontwikkelde veiligheidscultuur op huisartsenposten, die
leidt tot een laag aantal incidenten en calamiteiten. Maar,
zeggen ze, die cultuur gaat gepaard met een al te geproto
colleerde werkwijze, met als gevolg overmatige diagnostiek enerzijds en gemiste diagnoses bij ernstige, maar
zeldzame ziekten anderzijds. Tegenover de geprotocolleerde werkwijze plaatsen zij het pluis/niet-pluisgevoel.1
Dit pluis/niet-pluisgevoel is een onbestemd gevoel, dat
kan leiden tot verhoogde waakzaamheid of tot geruststelling. Giesen en Stolper zien het als een middel om overen onderdiagnostiek tegen te gaan en ze pleiten ervoor
om het gevoel te gebruiken als diagnostische test.1 Maar
diagnostische tests hebben testkarakteristieken zoals sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarde, en kunnen
ook fout-positieve of fout-negatieve uitslagen hebben. Wil
je het pluis/niet-pluisgevoel gebruiken als instrument om
over- en onderdiagnostiek tegen te gaan, dan moet je ook
serieus reflecteren op hoe je het wilt inzetten.
DE PLAATS VAN HET PLUIS/NIET-PLUISGEVOEL
Giesen en Stolper noemen het pluis/niet-pluisgevoel een
‘dynamisch element in het diagnostisch proces’, dat zich op
elk moment van het consult kan voordoen. Van een professional mag je naar mijn mening verwachten dat hij zo’n

gevoel herkent, maar het ook kanaliseert zodat hij het op
het juiste moment kan gebruiken in het patiëntcontact. Wat
mij betreft zijn dat 2 momenten: helemaal aan het begin, bij
de inschatting van het toestandsbeeld, en aan het eind van
het diagnostische gedeelte, tijdens het klinisch redeneren.
Veel werk in de dagpraktijk en op de huisartsenpost is
routinewerk. Acuut levensbedreigende situaties worden
er in het voortraject al uitgevist door de praktijkassistent
of triagist en de meeste normale consulten beginnen met
een open inventarisatie en hulpvraagverheldering. Een
niet-pluisgevoel kan ertoe leiden dat de huisarts een op
het oog normale situatie toch als ernstig inschat en eerst
het toestandsbeeld in kaart brengt. In dat geval wordt het
handelen van de huisarts niet bepaald door het meest
waarschijnlijke, maar door het meest urgente. Die aloude
‘klinische blik’ kan overigens ook met zich meebrengen
dat de huisarts juist een pluisgevoel heeft bij een als
hoogurgent gepresenteerde situatie, en deze afschaalt.
De belangrijkste functie van het pluis/niet-pluisgevoel is
echter aan het eind van het diagnostische gedeelte, na de samenvatting en voor de bespreking van het beleid. Het is het
moment waarop je als huisarts ergens op bent uitgekomen
en het gevoel hebt: en toch… Je vindt niets bijzonders, maar
je gaat nog een keer de anamnese uitdiepen, je overlegt of
je iets gemist hebt of je verwijst zekerheidshalve door. Of,
spiegelbeeldig: je stelt de patiënt gerust en ziet af van verdere diagnostiek, ondanks een afwijkende bevinding.
DE CASUS JEFFREY
Ik ben van mening dat het pluis/niet-pluisgevoel een
adequate plaats moet krijgen binnen een systematische
manier van werken, anders wordt het riskant. Het consult
met Jeffrey dat Giesen en Stolper beschrijven, verliep
nogal chaotisch. De huisarts constateerde al direct toen
hij Jeffrey uit de wachtkamer haalde een trage, afwezige
indruk en een versnelde ademhaling, dus een D- en een
B-probleem. Dat was reden genoeg voor een ABCDE-inventarisatie. Levert die een diagnose op? Niet per se, maar
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dat hoeft ook niet: de ABCDE-systematiek is bedoeld om te
beoordelen of je de tijd hebt om naar een diagnose te zoeken
of dat direct ingrijpen nodig is.
De huisarts koos er echter toch voor om Jeffrey eerst vragen
te stellen; daarmee ging mogelijk kostbare tijd verloren. De
anamnese (meer drinken en plassen, gewichtsverlies) was op
zich al voldoende om in de differentiaaldiagnose aan hyperglykemie te denken, maar kennelijk overwoog de huisarts pas
(!) glucose te prikken nadat hij gemerkt had dat Jeffreys adem
naar aceton rook.
Wat je óók had kunnen doen bij Jeffrey
Wat leer ik mijn aios? Allereerst: luister naar de triagist. Begin
niet zomaar, maar vraag na waarom zij de urgentie heeft
overschreven van U3 naar U2. Want met háár niet-pluisgevoel
begint het. Waarom klopt er iets niet bij deze jongen?
Vervolgens: benoem wat je ziet. Bij Jeffrey was het een evident
B-probleem, dat een ABCDE-inventarisatie vereiste. Ook bij
vermoede psychogene hyperventilatie richt een snelle primary
and secondary survey geen schade aan en er is dus geen reden
om deze achterwege te laten.
Ten derde: maak onderscheid tussen toestandsbeeld en diag
nose. Bij bevindingen zoals bij Jeffrey zijn beschouwingen
over een niet-pluisgevoel zinloos. Een glucosebepaling moet
niet afhankelijk zijn van het toevallige reukvermogen van de
dienstdoende dokter.
Het beleid moet niet gebaseerd worden op ‘patroonherkenning’
en op een diagnose. Hier past handelen op grond van een rationele opsomming van het toestandsbeeld aan de hand van klinische parameters. Versnelde ademhaling als teken van respiratoire compensatie van metabole acidose en hypotensie als teken
van dreigende uitputting bij hyperglykemie? Op naar de ic!
Tweesporenbeleid
Jeffrey’s eigen huisarts koos in de dagpraktijk voor de psychologische achtergrond van de klacht (hyperventilatie bij
relatieproblematiek). De HAP-arts zette (met meer geluk
dan wijsheid) Jeffrey op het juiste spoor, dat van de somatiek
(hyperventilatie bij diabetes type 1 de novo). Beiden lijken (te)
sterk afgegaan op hun gevoel, hun indruk, zonder de systematiek te volgen van het beoordelen van een klacht in zowel een
somatische als psychosociale context.
Giesen en Stolper leggen in hun artikel vooral de nadruk op het
niet-pluisgevoel, bedoeld om een anders niet-ontdekte aandoe-

ning toch te kunnen vinden. Dit gevoel kan fout-positief zijn en
leiden tot overdiagnostiek. Maar het kan ook fout-negatief zijn
en je op het verkeerde been zetten. Dan ga je differentiaaldiagnostisch dingen over het hoofd zien en diagnoses missen. Alle
reden dus om er bewust en zuinig mee om te gaan.
Het is jammer dat de casus een niet-pluisgevoel betrof, terwijl
het (wel-)pluisgevoel in de huisartsgeneeskunde minstens zo
belangrijk, zo niet belangrijker is. Niet ieder dik been is een
trombosebeen; niet iedere pijn op de borst is een hartaanval
of longembolie. Wat ik mijn aios zou willen leren, is ook een
goed pluisgevoel te ontwikkelen, en dat binnen de systematiek
van een tweesporenbeleid. Laat je gevoel niet het consult doen
‘ontsporen’.
EVIDENCEBASED TOEPASSEN PLUIS/NIET-PLUISGEVOEL
Giesen en Stolper spreken over de ‘versmalling van het
huisartsgeneeskundig handelen’ door ‘defensief en maximaal
protocollair handelen’ en van een ‘meten-is-wetencultuur’ op
de HAP. Dat beeld doet geen recht aan de werkelijkheid, waarin echt niet klakkeloos een ambulance afgestuurd wordt op
iedere patiënt met pijn op de borst. Natuurlijk vindt er enige
overtriage plaats. Giesen en Stolper noemen allerlei goede redenen, zoals onbekendheid met de patiënt en diens medische
en sociaal-psychologische achtergrond. Het kan ongetwijfeld
beter. Soms wordt daarbij gepleit voor het vergaren van juist
meer meetgegevens, zoals ecg en troponine.2 Belangrijker is
dat het niet-pluisgevoel én het pluisgevoel erkenning krijgen,
ook in scholingen en binnen calamiteitencommissies.
Pas als de plaats van het pluis/niet-pluisgevoel in het medisch
handelen strak gedefinieerd is, kunnen de validiteit, de testkarakteristieken en de toegevoegde waarde ervan wetenschappelijk
onderzocht worden. Dan pas kunnen we in calamiteitenanalyses
beoordelen of het pluis/niet-pluisgevoel goed is ingezet. En dan
pas krijgen we zinniger zorg en dapperder dokters.
Ook triagisten ontwikkelen een pluis/niet-pluisgevoel. Het is
de kern van hun werk. Ze doen snel ervaring op, maar moeten
daarin eveneens getraind worden.3 Net als dokters moeten zij
het gevoel goed toepassen, niet alleen tijdens de verplichte
ABCD-check bij de start (inschatting van het toestandsbeeld),
maar ook aan het eind van het triagegesprek. Ze hebben de
mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de NTS-urgentiebepaling (op- of afschalen). De triagiste die Jeffrey aan de
telefoon had, deed dat prima. Zij is wat mij betreft de heldin
van de casus. ■
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Nascholing

Palliatieve zorg bij mensen met
een verstandelijke beperking
Annemieke Wagemans, Willemjan Slort

De palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking stelt hoge eisen aan de zorgverlener-patiëntcommunicatie. De patiënt zelf kan niet altijd duidelijk maken
wat zijn klachten zijn. De huisarts of een andere zorgverlener
kan mede om die reden niet makkelijk bepalen wanneer de
palliatieve fase ingaat. Het interpreteren en behandelen van
symptomen is ingewikkeld. Goede communicatie met derden, onder wie de naasten, is dan ook van het grootste belang.
Mensen met een verstandelijke beperking (IQ < 70) leven
steeds langer, wat overeenstemt met de trend in de algemene
bevolking.1 Hierbij zijn er grote verschillen tussen mensen met
(zeer) ernstige meervoudige (zowel lichamelijke als geestelijke) beperkingen en mensen met een lichte verstandelijke
beperking. De eerste groep wordt weliswaar ook ouder, maar
gaat nog steeds jonger dood vanwege comorbiditeit, zoals een
longontsteking als gevolg van verslikken. De groep met een
lichte verstandelijke beperking heeft ongeveer de gemiddelde
levensverwachting van de algemene bevolking. Net als mensen die zwakbegaafd (IQ 70-85) zijn, kan deze groep echter
minder goed gebruikmaken van gezondheidsvoorlichting en
heeft ze minder toegang tot gezondheidszorg.2
We beschrijven de organisatie van de palliatieve zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking en de manier waarop de huisarts bij deze groep het begin van de palliatieve fase
en de symptomen daarvan kan herkennen. Verder laten we
zien waarom het belangrijk is dat de huisarts met de patiënt
en diens vertegenwoordiger een traject van tijdig en samen
beslissen (Advance Care Planning (ACP)) ingaat.
ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE (PALLIATIEVE) ZORG
Veel mensen met een verstandelijke beperking wonen thuis
of in kleine voorzieningen en krijgen zorg van de huisarts. In
een vragenlijstonderzoek uit 2014 gaven huisartsen (n = 377)
aan dat ze onvoldoende kennis hadden over gedragsmatige en
psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking, en over hun lichamelijke ziektebeelden.3 Bijna
alle huisartsen hadden mensen met een lichte verstandelijke
beperking als patiënt. Twee derde van de huisartsen had
mensen met een matige verstandelijke beperking en een kwart
had mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
in de praktijk. De huisartsen vonden het moeilijker om zorg

CASUS: MEVROUW H.

De 52-jarige mevrouw H. komt al een paar jaar op de Down-poli, waar
ze afspraken heeft met een arts voor verstandelijk gehandicapten
(AVG), een gedragswetenschapper, een kno-arts en een oogarts.
Mevrouw is geliefd, heeft altijd goede zin, gaat haar eigen gang en
maakt dagelijks een ommetje door de buurt. De laatste tijd lijkt ze niet
meer te weten hoe ze een boterham moet klaarmaken, kan ze haar
kleding niet meer netjes opvouwen, weet ze niet meer welke dag het is
en is ze onzeker. Haar huisarts vindt niets bijzonders bij lichamelijk onderzoek en algemeen lab. De gedragswetenschapper stelt op basis van
specifieke vragenlijsten de diagnose dementie. Er wordt een palliatief
traject ingezet.
Mevrouw gaat in de maanden daarna verder achteruit. Ze durft de trap
niet meer af, dwaalt ’s nachts over haar verdieping en gaat steeds
slechter lopen. De medewerkers en de huisarts kunnen niet meer op
een verantwoorde manier voor haar zorgen omdat de woning ongeschikt is en ze geen ervaring hebben met dergelijke intensieve zorg. De
huisarts bespreekt dit met de broer, die wil dat zijn zus zo min mogelijk
lijdt. Mevrouw zelf kan niet overzien wat overplaatsing betekent en uit
zich wisselend over verhuizen naar een andere woonvoorziening. In
overleg met het team en de AVG vinden ze een plek bij een zorgorganisatie die ervaring heeft met deze vorm van zorg.

te verlenen aan mensen met een matige en ernstige verstandelijke beperking dan aan mensen met een lichte verstandelijke
beperking. Ruim de helft van de huisartsen gaf aan niet samen
te werken met een AVG.
Als mensen met een verstandelijke beperking thuis wonen
verloopt de organisatie van palliatieve zorg op de wijze waarop
de huisarts dat gewend is. Voor hulp bij palliatieve zorg bij
kinderen kan de huisarts terecht bij de regionale Netwerken Integrale Kindzorg, die een rol spelen bij de coördinatie
van de zorg. Vaak wonen mensen met een verstandelijke
beperking in een kleine woonvorm, waar geen behandeling
wordt geboden.4 De huisarts is de hoofdbehandelaar en heeft
te maken met begeleiders en naasten. In sommige gevallen
maakt een kleine woonvorm deel uit van een grote organisatie
met gedragswetenschappers en soms een AVG, die de huisarts
kunnen ondersteunen [online kader 1]. Er zijn in Nederland
enkele palliatieve teams waarvan een AVG deel uitmaakt.
MARKEREN VAN DE PALLIATIEVE FASE EN HET SLECHTNIEUWSGESPREK
Niet alle patiënten met een verstandelijke beperking kunnen
duidelijk maken wat ze ervaren. Daardoor is de start van de palapril 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP
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DE KERN
■ Mensen met een verstandelijke beperking kunnen
minder goed aangeven wat hun klachten zijn en wat ze
willen, ook in de palliatieve fase.
■ Wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging spelen
een belangrijke rol in de palliatieve fase.
■ Het netwerk van de patiënt kan een extra belangrijke rol
spelen in het palliatieve traject.

liatieve fase vaak moeilijk vast te stellen. Sinds kort is hiervoor
het Palli-instrument beschikbaar [online kader 2].5 Onderzoek
naar communicatie over ziekte en doodgaan bij mensen met
een verstandelijke beperking laat zien dat hierover geregeld
gesproken moet worden, waarbij het van belang is de informatie
gedoseerd aan te bieden.6 Een naaste die de patiënt goed kent en
ondersteunt kan hierbij een belangrijke rol spelen en de patiënt
helpen bij de communicatie en het nemen van beslissingen.
COMMUNICATIE OVER SYMPTOMEN EN SYMPTOOMBEHANDELING
Het kan ingewikkeld zijn om de symptomen van mensen met
een verstandelijke beperking te interpreteren en symptoombehandeling te evalueren. De huisarts uit de casus vond het
moeilijk om de eerste symptomen van dementie te interpreteren, en de medewerkers van de woonvorm hadden er ook geen
ervaring mee. Er zijn diverse lijsten voor pijnobservatie, maar
om deze te kunnen gebruiken is een training nodig en helpt het
om ervaring te hebben met het gebruik.7 Sommige grotere zorg
organisaties hebben zorgconsulenten palliatieve zorg in dienst,
die in pijnobservatie geschoold zijn. De huisarts kan hier advies
inwinnen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat naasten
of zorgverleners die de patiënt goed kennen de uitingen van de
patiënt op basis van hun ervaringen kunnen duiden.
KWETSBAARHEID
Door problemen in de zorgverlener-patiëntcommunicatie en
comorbiditeit zijn mensen met een verstandelijke beperking
kwetsbaar. Diagnostiek en therapie verlopen bij hen vaak
ingewikkeld of zijn onmogelijk.
Het Kwaliteitskader Palliatieve zorg heeft in 2017 kwetsbaarheid toegevoegd aan de definitie van palliatieve zorg.8 Daarmee
worden mensen ook palliatief behandeld wanneer ze kwetsbaar
zijn door vaak ernstige chronische problemen, terwijl nog niet
duidelijk is of de dood aanstaande is. Palliatieve zorg gaat zeker
niet alleen over dood en doodgaan, maar ook over voorkeuren, wensen en beleid om de kwaliteit van leven optimaal te
houden. Bij kinderen die geboren zijn met ernstige meervoudige beperkingen of een stofwisselingsziekte wordt al vanaf de
geboorte gesproken over palliatieve zorg.9,10 Uiteindelijk zullen
zij aan hun aandoening doodgaan door een stapeling van problemen, zoals voedingsproblemen, verslikken of epilepsie.
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ADVANCE CARE PLANNING
ACP is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking. Hierbij staan vroegtijdige
communicatie over de zorg in de toekomst, en de wensen en
verwachtingen van patiënten en hun naasten centraal. Alleen
wanneer u hier samen over praat, kan de zorg uiteindelijk
goed aansluiten bij wat de patiënt aankan en kan de kwaliteit
van leven geoptimaliseerd worden. Naasten vinden het vaak
lastig om hierover te beginnen, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze er niet het beste uithalen voor degene die ze vertegenwoordigen. Als huisarts verkeert u bij uitstek in de positie
om dit gesprek tijdig op gang te brengen. Aanleidingen voor
zo’n gesprek zijn bijvoorbeeld de diagnose van de handicap,
een ziekenhuisopname, vaak ziek zijn en het overlijden van
andere mensen in de directe omgeving. Dankzij de inbreng
van naasten kunnen deze gesprekken zeer verhelderend werken. Maak een verslag van dit gesprek en zorg er ook voor dat
de afspraken bij de huisartsenpost bekend zijn. Hiervoor kunt
u het tijdens de coronatijd ontwikkelde format uit de Leidraad
Proactieve zorgplanning gebruiken. Deze door huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s ontwikkelde
leidraad is door de beroepsgroepen geaccordeerd.11 Het is de
bedoeling dat ze landelijk in de EPD’s wordt ingevoerd.
Uit diepte-interviews met mensen met een verstandelijke
beperking, naasten en professionals tijdens de palliatieve fase
kwamen 3 belangrijke thema’s naar voren. Het eerste was zorg
op maat.12,13 Er bleek niet 1 manier te zijn waarop ACP kon
worden uitgevoerd en de respondenten vonden het vooral van
belang om aan te sluiten bij de specifieke zorg voor de patiënt.
Ook vonden ze het belangrijk dat de beslissingen samen genomen werden en dat er onderling vertrouwen was. Ten slotte
moesten de betrokkenen in de palliatieve fase de tijd voor
elkaar nemen.
Het betreft hier een dynamisch proces met intensieve communicatie, waarbij kennis over de patiënt en diens levensverhaal
een belangrijke rol spelen. De patiënt heeft immers vaak steun
nodig bij het nemen van beslissingen.
WILSBEKWAAMHEID
Iemand is wilsonbekwaam als hij niet tot een redelijke waardering van de eigen belangen in staat is.14 Sommigen kunnen dat
alleen in bepaalde situaties niet. Deze taakspecifieke wilsonbekwaamheid speelt een rol bij mensen die gedurende hun hele
leven een verstandelijke beperking hebben. Meestal helpen
hun naasten hen met het nemen van beslissingen. Voor het
18e jaar zullen dat de ouders zijn, die immers een logische positie hebben. De ouders blijven meestal ook daarna betrokken
en het komt geregeld voor dat ze de rechtbank om mentorschap of curatele verzoeken. Het is overigens een misverstand
om te denken dat dit een verplichting is. Familieleden die dit
vrijwillig doen, kunnen ook als wettelijk vertegenwoordiger
functioneren [online kader 3].
Wanneer u samen met uw patiënt een medische beslissing wilt
nemen, zult u ook de wilsbekwaamheid moeten beoordelen,
die specifiek is voor deze medische beslissing. In de praktijk

Mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij palliatieve zorg speelt hun netwerk een extra belangrijke rol.

kan dit soms lastig zijn. Bij voldoende steun uit het netwerk
lukt het meestal om de (beperkte) inbreng van de patiënt mee
te nemen en samen te beslissen. Wilsbekwaamheid wordt dan
niet scherp gewogen. Het ligt anders als de patiënt zichzelf
schade toebrengt, geen goede steun krijgt of daar geen gebruik
van maakt. Dan krijgt het thema wilsbekwaamheid nog meer
gewicht. U kunt zich bij het vaststellen van wilsbekwaamheid
laten ondersteunen door andere hulpverleners, zoals een psychiater of AVG, maar ook door naasten en begeleiders.
LEVENSVERHAAL EN BESLISSEN
Meestal weten familieleden veel over het leven van de patiënt
te vertellen, en dat geldt ook voor sommige begeleiders die de
patiënt lang genoeg kennen. De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst moedigt de wettelijk vertegenwoordiger
aan om beslissingen over zorg en behandelen zo veel mogelijk
samen met de patiënt te nemen.14 Wanneer de patiënt dat niet
zelf kan, zal de wettelijk vertegenwoordiger dat alleen moeten doen. Wettelijk vertegenwoordigers vinden dat vaak erg
belastend. Als huisarts bent u de eindverantwoordelijke voor
de medische beslissingen en het kan de druk bij de wettelijk
vertegenwoordiger enigszins wegnemen wanneer u dit duidelijk maakt.
CONCLUSIE
Communicatie met de patiënt en zijn netwerk (naasten, begeleiders en overige professionals) is een belangrijk onderdeel
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van de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking. Dit netwerk kan u helpen om de uitingen van
de patiënt te interpreteren en samen beslissingen te nemen.
Specialistische medische kennis is te vinden bij AVG’s. Die
hebben bovendien ervaring met het nemen van gezamenlijke
beslissingen bij wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging. ■
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Interview

Koester hoogbegaafden
door ze op tijd te ontdekken
Patrick Marx, Mascha Witteman-de Kok

Hoogbegaafdheid is geen ziekte. Er bestaat geen
ICPC-code voor noch zijn er specifieke richtlijnen
voor de diagnostiek en behandeling. Ook is er weinig
literatuur over. Huisartsen zullen dan ook niet vaak
hieraan denken als oorzaak van klachten. Toch kunnen
kinderen van hun hoogbegaafdheid ziek worden, vooral
als deze eigenschap maar lang genoeg onopgemerkt
blijft. Een onbegrepen en ongelukkige jeugd ligt dan
op de loer en als volwassenen komen ze niet tot hun
recht. Het zou fijn zijn als huisartsen vaker de diagnose
‘hoogbegaafdheid’ overwegen en daarmee kinderen de
erkenning geven die ze vaak ontberen.
Op je spreekuur zie je de 9-jarige Sjoerd met zijn moeder,
die zich zorgen om hem maakt; op school is hij lastig en
hij voert niets uit, terwijl zijn ouders altijd het idee hebben gehad dat het een pientere jongen is. Thuis besteedt
hij de laatste maanden uren per dag aan het natekenen
van stripfiguren uit de Donald Duck, soms tot ergernis
van de ouders.
Sjoerd zou een voorbeeld kunnen zijn uit de kersverse
negentiende druk van Hoogbegaafd. Als je kind (g)een
Einstein is. De jongen geeft er geen blijk van hoogbegaafd
te zijn, hij is het echter wel. Zijn houding op school is daar
het gevolg van. Hij krijgt niet de erkenning als hoogbegaafde, hij verveelt zich altijd op school en hij speelt nooit
met gelijkgestemden. Hij voelt zich misplaatst, een gevoel
dat hem zijn hele leven kan blijven achtervolgen. ‘Zodra
hoogbegaafde mensen die de erkenning van hun gave
missen 50-60 jaar zijn, kunnen ze hun leven als mislukt
beschouwen’, zegt auteur Tessa Kieboom. Ze is hoog
leraar hoogbegaafdheid aan de Universiteit van Hasselt
en directeur van Exentra, het expertisecentrum rond
hoogbegaafdheid in Antwerpen.
Brein en zijn
Het tijdig opsporen van de ongeveer 2,5% hoogbegaafde
(≥ IQ 130) Nederlandse kinderen is dus belangrijk om psychosociale problemen bij sommige van hen te voorkomen.
De 2,5% is een veelgebruikte schatting op basis van een
normaalverdeling, waarbij een IQ van 100 gemiddeld is en

een IQ ≥ 130 2 standaarddeviaties afwijkt van het gemid
delde. Kieboom legt uit wat ze onder hoogbegaafdheid
verstaat: ‘Hoogbegaafdheid kenmerkt zich in het brein en
het zijn. Iedereen denkt bij hoogbegaafdheid aan kinderen
met een IQ ≥ 130. Het zijn kinderen met een sterke intelligentie die doorgaans creatief, out-of-the-box denken. Ze
leggen snel verbanden en vinden snel oplossingen. Denk
aan een 4-jarige die weet hoe de dinosauriërs uitstierven
en vervolgens vraagt wanneer de mens uitsterft.’
Het intelligente brein heeft op 4 vlakken zijn weerslag op
het zijn van de kinderen. Kieboom: ‘Ten eerste hebben
ze een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ten tweede
zijn ze gevoeliger omdat ze sneller dan leeftijdgenoten
de impact van zaken, zoals COVID-19 of het klimaat,
doorhebben. Dit leidt tot piekeren, slecht slapen of
nachtmerries. Hierbij hoort ook het zoeken naar authenticiteit, naar mensen die eerlijk en oprecht vertellen wat ze
menen. Een huisarts die uitstraalt dat er iets mis is, maar
dat niet vertelt, zullen ze niet als authentiek beschouwen,
om vervolgens een afwachtende houding aan te nemen.
Ten derde hebben hoogbegaafde kinderen een kritische
instelling tegenover mensen en zaken. Ze stellen kritische
vragen en vragen door naar details.’
Volgens Kieboom is het vierde aspect automatisch gekoppeld aan hoogbegaafdheid. ‘Hoogbegaafde mensen leggen
onbewust de lat steeds hoger. Als de juffrouw op school
de klas vraagt een appel te tekenen, dan is ze allang blij als
iedereen een appel tekent en geen banaan. Een hoogbegaafd kind denkt dat het een perfecte appel moet tekenen,
zoals op een foto. Als dit niet lukt, volgt frustratie. Het
kind denkt negatief over zichzelf omdat het ervan uitgaat
dat het geen perfecte appel kan tekenen of het kijkt naar
tekeningen van klasgenoten en tekent ook zo’n appel.’
Lichamelijke klachten
De invloed van deze 4 vier aspecten van hoogbegaafdheid
zorgt voor problemen, mits niet tijdig herkend. Kinderen
vervelen zich op school, omdat ze de hele dag bezig zijn
met dingen die ze al weten. Ze vinden moeilijk aanslui
ting bij andere kinderen. Ze passen zich aan het niveau
van hun klasgenoten aan en gaan zo beneden hun kunnen
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presteren. Kieboom: ‘We zien ook lichamelijke klachten zoals
buikpijn of bedplassen waarmee ouders en kind de huisarts
bezoeken. Als ze dat vaak genoeg doen, gebeurt het dat het
kind medisch binnenstebuiten wordt gekeerd. Doorgaans
wordt niets gevonden, maar de klachten houden aan.’
Een andere reden waarmee ouders de huisarts bezoeken, zijn
opvoedingsproblemen. ‘Ouders klagen dat hun kind moeilijk
opvoedbaar is, woede-uitbarstingen heeft en veel met hen in
discussie gaat. Te snel denkt een arts dan aan een ontwikke
lingsstoornis, terwijl de klachten een uiting zijn van frustratie
na bijvoorbeeld weer een dag verveling op school.’
Signalen
‘Het is goed als artsen meer vragen naar hoe het op school
gaat’, vervolgt Kieboom. ‘Het antwoord op die vraag kan juist
een aanwijzing voor hoogbegaafdheid zijn. Hoogbegaafde kinderen geven signalen af. Ze stellen vragen over bijvoorbeeld de
stethoscoop en willen dan details weten over hoe deze werkt,
ze spreken vlot voor hun leeftijd of zijn juist erg afwachtend
omdat ze kijken of je wel authentiek handelt. Soms is de
schreeuw om hulp zo groot dat 7-8 jarigen roepen dat ze dood
willen, ze hebben er immers niet om gevraagd om geboren te
worden. Kortom, doorvragen naar prestaties op school en de
interesses van een kind kan een lichtje over hoogbegaafdheid
doen branden.’
Een gevalideerde vragenlijst voor het opsporen van hoogbegaafdheid bestaat niet. Een huisarts kan bij een vermoeden
van hoogbegaafdheid wel verwijzen. In Nederland wordt
veelal verwezen naar een orthopedagoog, soms naar een
kinderpsycholoog. Verwijs altijd naar een zorgverlener die
affiniteit heeft met hoogbegaafden. Een gewone psycholoog
zal een IQ-test afnemen volgens de regeltjes. Iemand die affiniteit heeft met hoogbegaafdheid weet dat hoogbegaafden uit
zichzelf de handdoek in de ring gooien als ze niet meer 100%
zeker zijn van het goede antwoord. Deze zullen dus doorvragen, waardoor de uitslag op de test inderdaad omhooggaat.
Kieboom: ‘Nederland kent geen kwaliteitsregister voor deze
zorgverleners. De huisarts zal op eigen (verwijs)ervaringen af
moeten gaan bij het maken van een keuze.’ Ervaringsdeskundigen pleiten voor verwijzing naar een orthopedagoog met als
aandachtsgebied hoogbegaafdheid.
Een IQ-test kan zeker helpen bij het vaststellen van hoogbegaafdheid, maar is niet zaligmakend. ‘Bij een score vanaf 130 is
sprake van hoogbegaafdheid. Maar kinderen die moeite hebben om te presteren, zullen vaker te laag scoren.’ Ook scholen
kunnen, op basis van hun ervaring, overigens het vermoeden
van hoogbegaafdheid benoemen, maar dat is sterk afhankelijk van de kennis over dit onderwerp bij de school, bijvoorbeeld bij een remedial teacher, die vaak ‘opvallende kinderen’
begeleidt. Op veel Nederlandse scholen ontbreekt het aan
leerkrachten met goede kennis hierover. Het gevolg is dat veel
ouders tegen een muur lopen. Vaak wordt het kind als ‘lastig’
bestempeld en wordt geadviseerd langs te gaan bij de huisarts.
Als ouders het idee hebben dat ze op school tegen een muur
aanlopen, is het advies om het verder te zoeken; vaak weet
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bijvoorbeeld het samenwerkingsverband van scholen wie er
ingeschakeld kan worden om het kind extra te begeleiden.
Mentale sterkte
Zodra hoogbegaafdheid in beeld komt, is het zaak het kind
goed te begeleiden. ‘Differentiatie naar boven toe maar ook
een “plusklas” helpen daarbij’, zegt Kieboom. ‘Maak het de
kinderen moeilijk en kweek zo mentale sterkte aan. Het kind
moet leren zijn potentieel te gebruiken. Op de basisschool is
de lesstof vaak te makkelijk, te veel gaat daardoor vanzelf, ze
maken weinig fouten en leren snel. Ze hoeven geen studie
methodieken te ontwikkelen en kweken daardoor geen
mentale sterkte en doorzettingsvermogen.’ Aanvullend: in
Nederland bieden steeds meer scholen voltijds hoogbegaaf
denonderwijs aan.
Het gebrek aan mentale sterkte kan zich wreken zodra het
kind de puberleeftijd bereikt. ‘Als gevolg van faalangst en de
angst te laten zien wat ze kunnen, worden ze onzeker en krijgen ze een negatief zelfbeeld. Ze komen dan vaak in de geestelijke gezondheidszorg terecht. We moeten daarom stoppen
om de ontwikkeling van mentale sterkte van hoogbegaafde
kinderen aan het toeval over te laten. Hoe mentaal sterker het
kind, hoe beter het zijn potentieel zal benutten en hoe gelukkiger het in zijn latere leven zal zijn.’
Onderzoek en opleiding
Kiebooms expertisecentrum in Antwerpen richt zich niet
alleen op psychologisch onderzoek, maar ontwikkelt ook
educatie voor ouders, leerkrachten en artsen over hoogbegaafdheid. ‘Voor artsen hebben we enkele kortdurende
nascholingen over het herkennen van hoogbegaafdheid’, zegt
de hoogleraar.
Was Einstein, uit de titel van Kiebooms boek, hoogbegaafd?
Uit Frieda Wishinsky’s biografie Albert Einstein blijkt dat hij
zich als 5-jarige al afvroeg welke kracht een kompasnaald naar
het noorden richt. Hij maakte geen vrienden op de basis
school en werd op het gymnasium uitgelachen vanwege zijn
hoge rechtvaardigheidsgevoel. Zijn leraren vonden dat hij in
niets uitblonk. Maar, eenmaal uitgedaagd, wist hij elk mathematisch probleem tot een goed einde te brengen. De signalen
voor hoogbegaafdheid waren zeker aanwezig. Kieboom: ‘Het
is weinig hoogbegaafden gegeven om zonder hulp op latere
leeftijd zo te excelleren en een maatschappelijk relevante
bijdrage te leveren. We zouden hen daarom moeten koesteren
om verlies van hun potentieel te voorkomen.’
Voor u als huisarts
Zoals altijd: luister en kijk goed naar uw patiënt en diens
familie. Bespreek de mate van het rechtvaardigheidsgevoel,
hoe gevoelig de patiënt is voor bijvoorbeeld het nieuws en hoe
hij probeert deze in een context te plaatsen. Bespreek een onderwerp dat hem interesseert en ga na hoe gedetailleerd zijn
kennis op dat gebied is. Exploreer het zelfbeeld van de patiënt
en vraag ten slotte naar lichamelijke klachten en opvoedings
problemen. ■

Casuïstiek

De amslertest, onontbeerlijk bij
visusklachten
Martin Brassé, Yvonne van Leeuwen†

Bij visusklachten in de huisartsenpraktijk horen altijd een
visusonderzoek en een amslertest. Hoe beter het onderzoek
wordt uitgevoerd, hoe hoger de betrouwbaarheid van de
uitkomst. Dit artikel gaat in op de uitvoering en interpretatie van de amslertest (voluit de Amsler Grid Test).
Het netvlies bestaat uit 9-10 verschillende lagen, waaronder de
fotoreceptorlaag met kegeltjes en staafjes. De visuele informatie wordt in deze laag omgezet in elektrische signalen die via
de n. opticus naar de hersenen worden geleid en daar omgezet
worden in een beeld.
De fovea, het centrale deel van de macula, bevindt zich ongeveer 2 papildiameters (3 mm) temporaal van de temporale
rand van de papil (de optische discus). De papil correspondeert met de blinde vlek (negatief scotoom). In het gezichtsveld bevindt de blinde vlek zich ongeveer 15° van het punt
van fixatie, de fovea.1 De dichtheid van de kegeltjes is in de
fovea maximaal, tot 18.000 cellen per mm2, en is op 1,5 mm
daarbuiten al met twee derde afgenomen. De fovea is dan ook
de plek met de scherpste visus.2
INDICATIES VOOR EEN AMSLERTEST
Bij schade aan de macula of aan de nervus opticus helpt de
amslertest met het opsporen van 2 fenomenen binnen het
centrale gezichtsveld (10°):
■ scotomen: vlekvormige verstoringen in het gezichtsveld die
passen bij meerdere (voornamelijk retinale) aandoeningen;
er bestaan positieve scotomen (een witgrijze of zwarte vlek)
en negatieve scotomen (er is ‘niets’ op een bepaalde plek);
■ metamorfopsie: vervorming van het beeld van de retina,
met name in en rond de macula.
De amslertest wordt uitgevoerd met behulp van een rasterkaart.
De Zwitserse oogarts Marc Amsler (1891-1968) beschreef deze
kaart als eerste in 1947.3 Voordien had Richard Foster (18251902) metamorfopsie onderzocht met behulp van een kaart met
lijnen.4

Dit artikel werd eerder in vrijwel dezelfde vorm gepubliceerd als: Brassé
MM, Van Leeuwen YD. Amslertest. In: In ’t Veld CJ, Goudswaard AN, redactie. Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten: Prelum, 2018. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

CASUS: DE SPORTVRIEND

Zondagochtend. Het regent pijpenstelen. Mijn sportvriend vraagt me om in plaats van onze fietstocht te
maken zijn ogen na te kijken. Hij is 59 jaar en heeft wat
onduidelijke visusklachten. De visus is beiderzijds optimaal 1.0, maar bij de amslertest is er rechts meer dan
links een scotoom dat hij als grijs omschrijft. Aanvullend
oogonderzoek toont beiderzijds een verhoogde oogboldruk van 30. Fundusonderzoek is niet afwijkend. De oogarts bevestigt de diagnose glaucoom met rechts forse
en links matige gezichtsveldafwijkingen. De amslertest
is de eerste aanwijzing voor de diagnose glaucoom.

Scotomen en metamorfopsie kunnen verschillende onderliggende oorzaken hebben, gelegen in de verschillende lagen van
het netvlies, in de zenuwbanen of in de cortex.
Er zijn verschillende indicaties voor een amslertest.5 De enige
voorwaarde is dat de patiënt in staat is de test te begrijpen en
uit te voeren.
Maculadegeneratie
Maculadegeneratie, ook wel age-related maculadegeneratie of
AMD genoemd, hoort in westerse landen tot de meest voorkomende oorzaken van blindheid op oudere leeftijd; de prevalentie neemt met het stijgen van de leeftijd toe. Het is een degeneratieve aandoening van de membraan van Bruch, de laag die
het pigmentblad van de retina scheidt van de choroidea, de laag
eronder die de macula voedt. Bij droge maculadegeneratie (85%
van de patiënten) lekken vet en vocht uit de capillairen van
de choroidea naar de retina. Bij 15% van de patiënten treedt,
spontaan of in vervolg op de droge vorm, natte maculadegeneratie op door neovascularisatie. Uit de capillairen lekt ook
bloed, wat een acute bedreiging is van de visus. De combinatie
van bloedlekken en bijbehorend oedeem leidt tot reliëfvorming in de retina, wat zich voor de patiënt uit als ‘rechte lijnen
krom zien’ en als (grijze) vlekken. Met de amslertest zijn deze
visusafwijkingen in beeld te brengen. Behalve diagnostisch is de
test eveneens waardevol om de ontwikkeling te volgen van een
eerder vastgestelde maculadegeneratie en adequaat te kunnen
reageren op (snelle) toename van de verschijnselen.6,7
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Figuur 1
Originele amslerkaart

Glaucoom
Hoewel de amslertest niet de aangewezen test is om glaucoom
te diagnosticeren, kunnen in alle stadia van glaucoom ook
centrale scotomen gevonden worden. Glaucoom begint met
perifere gezichtsuitval (wat dus met de amslerkaart niet te
vinden is) en bij ernstige vormen is er sprake van kokerzien.
Als met de amslertest centrale afwijkingen worden ontdekt,
dan is de sensiviteit van de test > 92%. Het is dan helaas te laat,
maar elke met de amslerkaart gevonden patiënt met glaucoom
is er een.10-12.

UITVOERING VAN DE AMSLERTEST
De betrouwbaarheid van de amslertest hangt duidelijk samen
met een juiste instructie en uitvoering. Uit onderzoek is
gebleken dat maar de helft van de patiënten de test thuis
adequaat uitvoert.6 De uitvoering verloopt als volgt [online
kader].
■ Vraag de patiënt rechtop te zitten, het testkaartje in de hand
te nemen of op leesafstand naar het op een beeldscherm
afgebeelde kaartje te kijken [figuur 4].
■ Zorg voor goede verlichting.
■ Laat patiënten die een (lees)bril gebruiken de bril opzetten.
■ Vraag de patiënt 1 oog af te dekken. Bij voorkeur het meest
aangedane oog, zodat de patiënt kan ervaren hoe het raster
eruit zou moeten zien.
■ Instrueer de patiënt naar het centrale punt te kijken en
aan te geven of alle hoeken van het kaartje worden waargenomen, evenals het middelpunt en de lijnen, of alle
vierkantjes even groot zijn, of de lijnen recht zijn en zo nee,
waar niet, of er hoogteverschillen zijn op de kaart en of er
vlekken of lege plekken zijn en zo ja waar.
■ Help de patiënt bij het benoemen van de vlekken: grijs/wazig, ontbrekend/wit of zwart (komt zelden voor)?
■ Herhaal de handeling met het andere oog.
■ Vraag de patiënt desgewenst de afwijkingen na te tekenen
op een witte amslerkaart met zwarte lijnen (bijvoorbeeld op
een scheurblok).
NB Patiënten zijn zich niet bewust van negatieve scotomen en
kunnen deze dus ook niet zien.

Overige
De amslerkaart kan gebruikt worden als preoperatieve maculatest bij cataract.
Een ander indicatie zijn epiretinale membranen, zoals een
pucker (plooivorming of littekenweefsel) in de gele vlek.
Meestal is dit geen reden tot operatief ingrijpen, alleen metamorfopsie kan wel een reden zijn voor een operatieve ingreep.
Verder kan de amslertest bij een aantal zeldzame afwijkingen
meer of minder specifieke afwijkingen laten zien.5

UITSLAG EN INTERPRETATIE
[Figuren 5 en 6] geven voorbeelden van een afwijkende
amslertest. Een afwijkende uitslag is aanleiding voor verwijzing naar de oogarts. Een fout-positieve uitslag (de patiënt
rapporteert afwijkingen die er niet zijn) kan zich voordoen
wanneer de patiënt de opdracht niet goed begrepen heeft. Een
niet-afwijkende test mag echter niet tot de conclusie leiden
dat de retina gaaf is. In een onderzoek uit 1993 werd met de
amslertest ruim de helft van de scotomen niet ontdekt (sen-

Diabetes mellitus
Diabetische microangiopathie wordt gekenmerkt door verschillende retinale afwijkingen: harde exsudaten, microaneurysma’s, puntbloedingen en grotere bloedingen, cotton wool
spots (micro-zenuwinfarcten), neovascularisatie en maculaoedeem. De meest voorkomende oorzaak van visusverlies bij
diabetes is maculaoedeem, dat in elk stadium van de micro
angiopathie kan optreden. De amslerkaart helpt de hiermee
gepaard gaande metamorfopsie en scotomen op te sporen.8,9
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INSTRUMENTARIUM EN MATERIALEN
De amslertest gebruikt een kaartje met een ruitjespatroon van
lijnen op vaste afstanden en een centraal gat of punt [figuur
1]. Er zijn 7 verschillende amslerkaarten en de literatuur
is niet eenduidig over welke versie het betrouwbaarst is.5-14
Naast het originele kaartje, dat zwart is met witte lijnen, is
er ook een witte versie in omloop met zwarte lijnen [online
figuur 2], waardoor het voor de patiënt makkelijker is de
afwijkingen na te tekenen, en een versie met een diagonaal
kruis, die als voordeel heeft dat de patiënt gemakkelijker
centraal kan fixeren [online figuur 3]. Onze voorkeur gaat uit
naar de originele kaart.
Het is mogelijk om een amslerkaart te downloaden en op het
beeldscherm af te beelden of af te drukken. Er zijn ook apps
die arts en patiënt kunnen downloaden.15 Gebruik dan bij
voorkeur een tablet, want een mobiele telefoon is erg klein.
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Figuur 5

Figuur 6

Scotoom

Metamorfopsie

sitiviteit 50%).12 Fout-negatieve uitslagen kunnen ontstaan
wanneer de kromme lijnen of vlekken de patiënt ‘ontgaan’,
mede door onvoldoende uitleg, maar ook doordat ernstige
afwijkingen zoals maculadegeneratie niet altijd gepaard gaan
met reliëfvorming.
Wanneer er wel een afwijking is vastgesteld maar verwijzing
op dat moment nog niet aangewezen is, kunt u het amslerkaartje of de app mee naar huis geven. De patiënt kan dan
eens per week of bij vermoeden van verergering de test thuis
doen. Druk de patiënt wel op het hart om bij duidelijke veranderingen direct contact op te nemen.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
■ Het bekijken van de tegeltjes in de badkamer is een grove
afgeleide van de amslertest, uiteraard met een lagere sensitiviteit dan die van de test zelf.
■ De huisarts die fundoscopie beheerst, kan bij een afwijkende uitslag zelf de macula beoordelen.
■ Een alternatief voor de amslertest met een grotere sensitiviteit (70-80%) is de Macular Mapping Test. Een gratis
demoversie is via het internet verkrijgbaar en de uitvoering
is snel aan te leren met behulp van een handleiding. Het
afnemen duurt slechts enkele minuten; in de spreekkamer
bijvoordeeld door het beeldscherm naar de patiënt toe te
draaien. De patiënt kan de test ook thuis uitvoeren.
■ Er zijn diverse visustests beschikbaar als app voor patiënten. Een daarvan is de Macula Tester, een digitale versie van
de papieren amslerkaart met mogelijkheden voor reminders, rapportage en tracking.
■ De (Bartimeus) ZIEN-app laat arts en patiënt ervaren hoe
afwijkingen bij specifieke oogaandoeningen gezien worden. ■

Figuur 4
Uitvoering van de amslertest
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Casuïstiek

Ecg-casus ‘Onwel tijdens het
zwemmen’
Robert Willemsen, Guusje Bertholet, Karen Konings

CASUS

geen pijn op de borst. Hij heeft deze klachten nooit eerder gehad.
Lichamelijk onderzoek: De huisarts gaat direct kijken. De patiënt is
goed aanspreekbaar, bleek en wat klam. Hij is goed georiënteerd in
plaats, tijd en persoon. Hij heeft een normale spraak en geen neurologische uitval. Bloeddruk 96/60 mmHg, polsfrequentie 36/min regulair.
De huisarts stelt een bradycardie vast, mogelijk bij een geleidingsstoornis, mogelijk bij ischemie. Hij blijft ter plaatse en laat met spoed een
ambulance komen. Er wordt een spoed-ecg gemaakt.

Illustratie: Guusje Bertholet

Patiënt: De huisarts krijgt telefoon van de echtgenote van een
72-jarige man. Hij is onwel geworden in het zwembad. Hij heeft hulp
nodig.
Voorgeschiedenis: Hypertensie.
Medicatie: Hydrochloorthiazide 1 x 12,5 mg.
Anamnese: Meneer zit sinds 20 minuten op de kant van hun zwembad
nadat hij in het water het gevoel kreeg weg te raken. Het werd zwart
voor zijn ogen en zijn vrouw moest hem naar de rand van het bad
helpen. Hij is helder, maar voelt zich licht in het hoofd en klam. Hij heeft

OPGAVE
1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1,2
2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor?

➤ Het antwoord vindt u op pagina 80 en op www.henw.org
bij dit artikel. Zoek op ‘ecg-casus’ en ‘onwel tijdens het
zwemmen’.
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Kennistoets

Pijn op de borst

3. Uit eerder onderzoek blijkt dat in de
ochtenduren een absoluut verhoogd
risico op ACS te zien is. Wouters et al.
vonden geen absolute piek van ACS
in de ochtend. Daarbij tekenen zij
aan dat voor het tijdvak 8.00 tot 17.00
uur alleen patiënten op weekend- en
feestdagen konden worden geïncludeerd. Welke invloed heeft dit op het
relatieve risico?
a. Dit wordt hoger.
b. Dit wordt lager.
c. Dit blijft gelijk.
4. Wouters et al. vergelijken in hun
artikel hun eigen onderzoek met een
Zweeds onderzoek in de tweede lijn
naar het relatieve risico op ACS. De
piekincidentie van ACS lag in het Nederlandse onderzoek duidelijk hoger
dan in Zweden: 17,7% versus 10,6%.
Hoe wordt dit verschil verklaard?
a. Het betreft een onderzoek in de

5. Welke mogelijke verklaring wordt
genoemd voor de circadiane variatie
in het optreden van ACS?
a. Activatie van het sympathisch
zenuwstelsel met verhoging van
bloeddruk en hartfrequentie.
b. Activatie van het parasympathisch
zenuwstelsel met verlaging van
bloeddruk en verminderde cardi
ale perfusie.
6. Aios en opleider bespreken een
recent verschenen meta-analyse over
sekseverschillen in klachtenpresentatie bij ACS. De opleider vraagt de aios
of het nachtelijk verhoogde risico op
ACS even groot is bij mannen als bij
vrouwen. Welk antwoord is juist?
a. Ja
b. Nee
7. De huisarts legt een U1-visite af bij de
heer Simons, 76 jaar, vanwege pijn op
de borst. Na beoordeling volgens de
ABCDE-methode dient de huisarts 2
keer nitroglycerinespray toe, waarop
de pijn zakt. De heer Simons gebruikt
enalapril, simvastatine en acenocoumarol. De huisarts vraagt zich af of ze
hem nu acetylsalicylzuur moet geven.
Welk antwoord is correct?
a. Nee, vanwege gebruik acenocoumarol.
b. Nee, vanwege gebruik acenocoumarol in combinatie met leeftijd
> 75 jaar.
c. Ja.

8. Mevrouw Longchamps, 68 jaar, belt
om 6 uur ’s ochtends naar de huisartsenpost vanwege een hevige, beklemmende pijn op haar borst. De klachten
zijn gistermiddag om 16.00 uur begonnen en zijn onveranderd aanwezig.
De pijn straalt niet uit, ze is licht benauwd. Ook geeft ze aan zich misselijk
en duizelig te voelen. Ze is bekend met
hypertensie en hypercholesterolemie.
Met welke urgentie dient mevrouw
Longchamps beoordeeld te worden?
a. U1
b. U2
c. U3
d. U4

De kennistoets is gemaakt door Anne
Klijnsma, toetsredacteur. Over vragen en
antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.
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ANTWOORDEN
1b / 2b / 3c / 4b / 5a / 6b / 7c / 8b

2. Wouters et al. concluderen dat het
relatieve risico op een acuut coronair
syndroom (ACS) bij patiënten die ’s
nachts de HAP bellen ongeveer 2 keer
zo groot is als op andere tijdstippen.
Bij welk tijdstip lag de piekincidentie?
a. 0.00 tot 3.00 uur
b. 2.00 tot 5.00 uur
c. 5.00 tot 8.00 uur

tweede lijn en daarmee een andere
populatie.
b. In Zweden worden patiënten met
acute thoracale klachten (nog)
laagdrempeliger gezien.
c. Zweden zijn gemiddeld genomen
gezonder dan Nederlanders.

Foto: Foto: Shutterstock

1. Ongeveer 80% van de mensen met
acute pijn op de borst belt naar de eigen huisarts of huisartsenpost (HAP).
Van deze mensen wordt bijna 69%
gezien met een U1- of U2-urgentie.
Hoeveel procent van de mensen die
direct 112 bellen krijgt een ambulance toegestuurd?
a. Ongeveer 40%
b. Ongeveer 60%
c. Ongeveer 80%
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Uw diagnose

Confettivlekken op de romp
Een 27-jarige vrouw komt op het spreekuur met lichte vlekken
op de voor- en achterzijde van de romp. De vlekken geven
geen klachten en jeuken ook niet, maar zij vindt ze niet mooi.
De patiënte had geen andere huidafwijkingen voordat ze deze
lichte vlekken kreeg. Behandeling met ketoconazolcrème
had geen effect. De tangentiële trektest (bij het straktrekken
(uitrekken) van de huid ontstaat er in de witte vlekken een
fijne schilfering) is negatief. De algemene voorgeschiedenis
vermeldt geen bijzonderheden. Wat is uw diagnose?
1.
2.
3.
4.

Vitiligo
Postinflammatoire hypopigmentatie
Progressieve maculaire hypomelanose
Pityriasis

➤ Het antwoord leest u op pagina 81 en op www.henw.org.
Zoek op ‘uw diagnose’ en de titel ‘Confettivlekken op de
romp’.

Met dank aan Petra Dikrama, dermatoloog Erasmus MC en
Dikrama Clinics.
Foto: Petra Dikrama

Bijzondere aandoening gezien?

Denk dan aan onze H&W-rubriek Uw diagnose.
Maak een goede en scherpe foto (of meerdere) van de bijzondere
aandoening (minimaal 300 dpi of 1 Mb), met een duidelijke
diagnose en toelichting op de diagnose. Mail uw bijdrage naar
redactie@nhg.org onder vermelding van ‘Uw diagnose’.

Aanvullingen en verbeteringen
In het artikel ‘Wanneer is onderzoek nodig bij prostaatkanker in de familie?’ van Cremers RGHM, et al. (Huisarts Wet
2021;64(3):69-71) staat een onnodig stukje zin: ‘Voor mannen
die voldoen aan de criteria voor HPC wordt screening geadviseerd met een tweejaarlijkse PSA-test vanaf 50-jarige leeftijd
en dan sneller over te gaan tot een PSA-test.’ Er moet staan:
64
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‘Voor mannen die voldoen aan de criteria voor HPC wordt
screening geadviseerd met een tweejaarlijkse PSA-test vanaf
50-jarige leeftijd.’
Redactie H&W

NHG richtlijn

Nieuwe ontwikkelingen in de herziene
NHG-Standaard COPD
Jip de Jong, Margriet Bouma

De NHG-Standaard COPD is volledig herzien door een
brede werkgroep. Daarin zaten (kader)huisartsen, een
POH, een longarts en 2 ervaringsdeskundigen. Het beleid
bij aanwijzingen voor restrictie is verduidelijkt. Ook is de
standaard vereenvoudigd, onder meer door de niveaus
van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Verder is
er aandacht voor het verwijsbeleid naar fysiotherapie en
is er een stappenplan toegevoegd voor medicamenteuze behandeling. De herziene NHG-Standaard beoogt de
ziektelast door COPD terug te dringen en de prognose te
verbeteren. De standaard sluit aan bij de zorgstandaard
COPD.

BEHANDELING VAN COPD
De behandeling van COPD bestaat uit begeleiding bij stoppen met roken om de prognose te verbeteren en interventies
in de relevante subdomeinen om de ziektelast te verminderen. Daarbij is het van belang om in samenspraak met de
patiënt persoonlijke behandeldoelen op te stellen. Betrek ook
(met toestemming van de patiënt) aanwezige gezinsleden,
mantelzorger(s) of verzorgenden bij de behandeling van
COPD.
ZIEKTELAST VAN 3 NAAR 2 NIVEAUS
De ernst van COPD wordt sinds de vorige versie van de
standaard uitgedrukt in ziektelast, omdat de ernst van de
luchtwegobstructie slechts in beperkte mate correleert met de
klachten die patiënten ervaren. De ziektelast heeft 4 subdomeinen: klachten en beperkingen, longaanvallen, voedingstoestand en mate van luchtwegobstructie. De ervaren problemen
in deze subdomeinen worden tijdens het consult in kaart
gebracht. Bij afwijkingen in 1 of meer van de 4 subdomeinen
is de ziektelast verhoogd.

Foto: iStock

BELEID BIJ AANWIJZINGEN VOOR RESTRICTIE
Het komt regelmatig voor dat er bij spirometrie aanwijzingen
zijn voor restrictie (Z-score FVC < -1,64). Een knelpunt was
dat bij verwijzing zelden werkelijke restrictie blijkt, maar de
aanwijzing vaak een gevolg is van een technisch onvoldoende
spirometrie. Die is onder meer te herkennen aan het ontbreken van een lange uitademing (ten minste 6 seconden) of het
ontbreken van een duidelijk plateau in het volumetijddiagram.
Aanbevolen wordt om – alvorens te verwijzen – eerst de
anamnese verder uit te diepen, na te gaan of er eerdere aanwijzingen voor restrictie waren en om de spirometrie te herhalen
met aandacht voor de technische uitvoering.

De herziene NHG-Standaard COPD drukt de ernst van de ziektelast bij
COPD uit op 2 niveaus: lichte en verhoogde ziektelast.

In de praktijk bleek het onderscheid tussen ‘matige’ en ‘ernstige’ ziektelast uit de vorige standaard niet altijd duidelijk,
omdat de overgang van matige naar ernstige ziektelast een
glijdende schaal was. De nieuwe versie van de NHG-Standaard drukt de ernst van de ziektelast bij COPD uit op 2
niveaus: lichte en verhoogde ziektelast. Verhoogde ziektelast
correspondeert met de oude ‘matige ziektelast’. Patiënten met
een verhoogde ziektelast hebben in de regel meer zorg nodig
dan patiënten met een lichte ziektelast. Blijvende verhoogde
ziektelast is een verwijsreden.
FYSIOTHERAPIE
Bij de behandeling van COPD-patiënten hebben niet-medicamenteuze adviezen een belangrijke plaats. Bewegen
draagt bij aan het verbeteren of stabiel houden van het fysiek
functioneren. Bij COPD-patiënten kan er sprake zijn van
verminderde activiteit en/of capaciteit (conditie), bijvoorbeeld door (angst voor) kortademigheid. Overweeg daarom
COPD-patiënten te verwijzen naar een fysiotherapeut met
voldoende kennis van en ervaring met de behandeling van
patiënten met COPD.
EEN NIEUW MEDICAMENTEUS STAPPENPLAN
Het vernieuwde medicamenteuze stappenplan is gebaseerd
op 2 parameters: klachten/beperkingen en de preventie van
longaanvallen. Stap 1 bij klachten/beperkingen bestaat uit
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een kortwerkende luchtwegverwijder. Stap 2 bestaat uit een
langwerkende luchtwegverwijder (LABA of LAMA). Bij onvoldoende effect van 1 langwerkende luchtwegverwijder is de
nieuwe aanbeveling om een tweede uit de andere groep toe te
voegen, dus een combinatie van LAMA en LABA. De indicatie voor een inhalatiecorticosteroïd (ICS) is niet veranderd,
namelijk meer dan 2 longaanvallen of 1 ziekenhuisopname
wegens COPD per jaar.
COPD-patiënten gebruiken nog regelmatig een ICS zonder dat daarvoor een duidelijke indicatie is. Daarom is in
de herziene standaard een aanpak voor het staken van ICS
opgenomen. ■

De Jong J, Bouma M, namens de NHG-werkgroep COPD. Nieuwe
ontwikkelingen in de herziene NHG-Standaard COPD. Huisarts Wet
2021;64(4):65-6. DOI:10.1007/s12445-021-1064-6.
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en
Wetenschap, Utrecht: De Jong J, senior wetenschappelijk medewerker,
j.de jong@nhg.org; Bouma M, senior wetenschappelijk medewerker.
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De NHG-werkgroep bestond uit (op alfabetische volgorde): Bischoff E,
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Raadpleeg de volledige NHG-Standaard COPD op
https://richtlijnen.nhg.org.

Leden gezocht voor richtlijnwerkgroepen

Altijd al eens mee willen doen aan het ontwikkelen van een NHG-Standaard? Dit is uw kans!
Voor de volgende NHG-Standaarden die in 2021 gaan starten met de herziening zoeken we nog werkgroepleden:
• NHG-Standaard Angst
• NHG-Standaard Atriumfibrilleren
• NHG-Standaard Osteoporose
Een werkgroep bestaat uit een combinatie van (praktiserende) huisartsen
met en zonder buitengewone kennis over het onderwerp.
Hoe gaat de ontwikkeling van een NHG-Standaard in zijn werk?
• Een wetenschappelijk medewerker en een epidemioloog begeleiden het traject
vanuit het NHG: zij beoordelen de literatuur en schrijven conceptteksten.
• Bij de start van een herziening wordt er een knelpunteninventarisatie gedaan
bij verschillende betrokken partijen.
• In de eerste vergadering worden de scope van de herziening en de zoekvragen
gebaseerd op de verzamelde knelpunten vastgelegd.
• Tijdens werkgroepvergaderingen en tussentijds via e-mail worden de conceptteksten (inclusief het bewijs uit de literatuur) bediscussieerd.
• Het totale traject neemt ongeveer 1,5 jaar in beslag.

Wat wordt er van een werkgroeplid gevraagd?
• Een actieve bijdrage aan de uitwerking van 1 of meer zoekvragen.
• Het beoordelen en becommentariëren van conceptteksten.
• Deelname aan circa 5-8 werkgroepvergaderingen (’s avonds, duur: 2 uur). De tijd is exclusief voorbereidingstijd en uitwerking. Door de
pandemie vinden de vergaderingen op dit moment alleen virtueel plaats.
• U ontvangt per vergadering 2 accreditatiepunten, vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd? Reageer via renw@nhg.org.
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Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris
Afwachten of behandeling proberen?
Alma van de Pol, Ton Kuijpers

In de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris worden verschillende manieren besproken om met
klachten van fasciitis plantaris om te gaan. De patiënt kan
het natuurlijk beloop afwachten, maar er zijn ook verschillende behandelingen mogelijk. Het is echter niet duidelijk
of die behandelingen effectief zijn. Het advies luidt om
samen met de patiënt tot gedeelde besluitvorming te
komen.
De aanbevelingen in de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris konden niet worden geformuleerd op basis van
bewijs met goede kwaliteit. Er is onzekerheid over de effectiviteit van de verschillende behandelopties. Daarom gaf praktijkervaring met de behandelingen de doorslag in de adviezen.
Patiënten met fasciitis plantaris kunnen het beloop afwachten
of een van de verschillende behandelmogelijkheden proberen,
bijvoorbeeld als de klachten ernstig zijn en lang duren.
AFWACHTEND BELEID
Aangezien het niet zeker is of de behandelingen effectief zijn,
heeft afwachten van het natuurlijk beloop van de klachten in
eerste instantie de voorkeur. De klachten die horen bij fasciitis
plantaris gaan over het algemeen uiteindelijk vanzelf over.
BEHANDELING
Klachten die horen bij fasciitis plantaris kunnen soms maanden tot langer dan een jaar hinder geven. Sommige patiënten
zullen behandelingen willen proberen, aangezien er ook
onvoldoende bewijs is dat de behandelingen níet werken.
Overweeg dan rekoefeningen, inlegzolen, een nachtspalk of
tapen. Dit zijn de minst invasieve behandelopties die het simpelst toepasbaar zijn en de minste kosten met zich meebrengen. Overweeg deze behandelopties als de klachten ernstig
zijn en lang duren en er geen twijfel bestaat over de diagnose.
In de tweede lijn zijn er goede ervaringen met rekoefeningen of met een nachtspalk indien deze consequent worden
toegepast gedurende 3 maanden. Een voordeel van rekoefeningen is dat er geen kosten aan zijn verbonden. Een nadeel
is dat rekoefeningen de pijn kunnen verergeren. Nadelen van
een nachtspalk zijn onduidelijkheid over het type dat moet
worden gebruikt en de aanschaf.
Andere gemakkelijk uitvoerbare en niet-invasieve opties voor
de behandeling zijn inlegzolen of tapen. Standaardinlegzolen
lijken niet slechter dan op maat gemaakte zolen. Een nadeel
hierbij is wel dat het onduidelijk is welk type zool moet
worden gebruikt en voor hoelang. Een nadeel van tapen is dat

Een afwachtend beloop heeft bij klachten van fasciitis plantaris in
eerste instantie de voorkeur.
Foto Shutterstock

de tape moet worden aangelegd en vervangen zonder dat
duidelijk is hoe. Het is evenmin duidelijk hoelang de tape
moet blijven zitten.
VERWIJZING
Verwijs de patiënt bij twijfel over de diagnose of een afwijkend
beloop. Het is raadzaam om de verwachtingen van verwijzing
met de patiënt te bespreken. Indien de orthopeed bevestigt
dat de klachten komen door fasciitis plantaris, dan zijn de
mogelijkheden voor bewezen effectieve behandeling hiervan
niet anders dan in de eerste lijn. ■

Van de Pol AC, Kuijpers T. Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris. Afwachten of behandeling proberen? Huisarts Wet
2021;64(4):69. DOI:10.1007/s12445-021-1073-7.
Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en
Wetenschap, Utrecht: Van de de Pol A, wetenschappelijk medewerker,
a.vandepol@nhg.org; Kuijpers T, senior wetenschappelijk medewerker.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Raadpleeg de volledige NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris op
https://richtlijnen.nhg.org.
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Een voetnoot voor hardlopers
Barend Gevers Deynoot, Ramil Rozbeh

Huisartsen zien dagelijks patiënten met hardloopblessures
op hun spreekuur, zeker nu mensen tijdens de COVID-19-
crisis en het uitvallen van sportmogelijkheden meer zijn
gaan hardlopen. De voorvoetloop wordt gepropageerd als
minst blessuregevoelig. Heeft het zin om over te stappen van
haklanding naar voorvoetlanding?
Hardlopen is een blessuregevoelige bezigheid. Het iliotibiale
bandsyndroom, het mediaal tibiaal stresssyndroom en vooral
het patellofemoraalpijnsyndroom (PFPS) komen veel voor bij
hardlopers en ze kunnen er langdurig klachten van hebben.
Zo zien we in het natuurlijk beloop van PFPS dat ongeveer
60% van de patiënten na 1 jaar nog klachten heeft; na 6 jaar is
dit nog ongeveer 40%. Omdat de populariteit van de voorvoetloop als preventie van blessures toeneemt, hebben wij gekeken of hier bewijs voor te vinden is. De NHG-Standaarden
noch de richtlijnen van de Vereniging voor Sportgeneeskunde
doen uitspraken over het effect van de voetlanding op deze
klachten.1,2 In de literatuur zochten we een antwoord op de
vraag of het overschakelen van haklanding naar voorvoetlanding de kans op blessures bij hardlopers verkleint.
ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
Een PubMed-search met de zoektermen ‘running’ en ‘footstrike’ [figuur] plus een systematische review (SR)-filter leverde
25 hits op, waaronder 1 relevante SR van Anderson et al.3
Zoeken vanaf de zoekdatum van de SR (21 april 2019) met de
2 zoektermen leverde op 13 april 2020 227 hits op voor title/
abstract screening. Dit resulteerde in 2 artikelen, die we na
beoordeling van de volledige tekst excludeerden omdat ze zich
alleen richtten op biomechanica en klinische onderzoeksresultaten ontbraken. Beoordeling van de SR van Anderson et al.
leverde 2 onderzoeken van Roper en Cheung op, die wel naar
klinische uitkomsten keken, maar voor de review waren geëxcludeerd omdat ze minder dan 10 deelnemers per interventie

Figuur
De zoektermen voor de PubMed-search.

CONCEPT 1 RUNNING

“running”[Mesh] OR run* [tiab] OR gait [tiab] OR jog* [tiab]
OR treadmill [tiab] OR overground [tiab] OR marathon [tiab]
(AND)

CONCEPT 2 FOOTSTRIKE

Strik* [tiab] OR footstrik* [tiab] OR foot strik* [tiab] OR landing [tiab] OR footfall pattern [tiab]
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Het is nog maar de vraag of verandering van looptechniek het aantal blessures bij hardlopen vermindert. 
Foto: Shutterstock

telden. Het onderzoek van Cheung excludeerden we alsnog
omdat het slechts 3 patiënten betrof en er geen controlegroep
was.4,5
RESULTATEN
De SR van Anderson et al. includeerde 1 onderzoek met
klinische uitkomsten bij blessures.3 Dit onderzoek (van
Daoud et al.) keek retrospectief over een periode van 5 jaar
naar hardloopblessures bij 52 hardlopers die niet van landing
wisselden.6 De onderzoekers concludeerden dat bij voorvoetlopers het risico op milde blessures per 10.000 mijl 2,55 keer
kleiner was en dat op matige blessures 2,44 maal kleiner was
dan bij lopers met een haklanding (p = 0,025; respectievelijk p
= 0,006). Wat betreft ernstige blessures vonden ze geen significant verschil (p = 0,54).
Roper et al. keken in hun RCT specifiek naar PFPS-klachten
en verdeelden 16 personen met een hakvoetloop willekeurig
over 2 groepen.4 De interventiegroep volgde een trainingsprogramma van 2 weken om met audiovisuele feedback een
voorvoetlanding aan te leren, terwijl de controlegroep tijdens
de trainingen werd aangemoedigd om op dezelfde manier
te blijven rennen. De interventiegroep liet een significante
afname in gerapporteerde pijnscores zien van 5,3 tijdens de
nulmeting naar 1,0 (95%-BI 0 tot 2,2) na 2 weken en 1,0 (95%BI 0 tot 2,1) na 1 maand posttraining (p < 0,05). De controle-

groep verbeterde niet. Bij de laatste follow-up rapporteerden 2
proefpersonen uit de interventiegroep enkelpijn na minimaal
6,4 kilometer hardlopen, die na een pauze snel verdween.
KRITISCHE BESCHOUWING
Hoewel de SR van Anderson et al. van goede kwaliteit was,
bevatte deze vrijwel uitsluitend uitkomsten die niet van
toepassing waren op de onderzoeksvraag omdat ze met name
biomechanica betroffen.3 Hoewel het onderzoek van Daoud et
al. laat zien dat voorvoetlopers retrospectief minder kans hadden op blessures, volgt daar nog niet uit dat het veranderen
van de landing ook het risico op het ontwikkelen van blessures
in de toekomst verkleint.6 De RCT van Roper et al. was goed
gerandomiseerd, maar de resultaten zijn maar beperkt naar
de praktijk te generaliseren: de onderzoekers includeerden
alleen hardlopers met PFPS met een pijnscore van 7 of lager.4
Verder is het trainingsprogramma in de huisartsenpraktijk
niet makkelijk toe te passen omdat er maar weinig mogelijkheden bestaan om de gebruikte audiovisuele feedbackmethode
in te zetten. Daarvoor zal de patiënt een verwijzing moeten
krijgen naar een hardloopcoach of een fysiotherapeut met een
specifieke interesse in dit onderwerp. Ook was de follow-up
beperkt tot 1 maand, wat tot een onderschatting van de kans
op complicaties van de voorvoetloop kan leiden. Ten slotte
was het aantal deelnemers gering.
Een publicatiebias kan zeker aanleiding geven tot een onterechte overschatting van de voordelen van een verandering
naar een voorvoetloop, iets waar alle genoemde onderzoeken
gevoelig voor zijn. Bovendien hadden de onderzoekers het
gebruikte protocol in een prospectievetrialregister kunnen publiceren, maar daarover is niets in het artikel terug te vinden,
noch hebben we het in de grote trialregisters gevonden.3-6
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Op basis van de geïncludeerde onderzoeken kunnen we alleen
concluderen dat overschakelen van hakvoet- op voorvoetloop
te overwegen is bij renners met milde tot matige PFPS, wan-

neer zij geen pijn in de enkels hebben. Bedenk dat dit alleen
geldt voor renners die niet op een andere sport willen overstappen en in staat zijn om een trainingsprogramma te volgen
bij een gespecialiseerde fysiotherapeut of hardloopcoach. Deze
overstap op een voorvoetloop moet ook voorzichtig gebeuren. Omdat we nog niet voldoende weten over de mogelijke
complicaties van een omschakeling, kunnen de richtlijnen
dit advies pas overnemen wanneer verder onderzoek daartoe
aanleiding geeft. ■
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Lokaal tranexaminezuur bij spontane
neusbloedingen
Celine Hogentoren, Fleurine Rasenberg

Het inbrengen van een neustampon is geen patiëntvriendelijke, snelle of eenvoudige procedure bij een neusbloeding.
Tranexaminezuur (TXZ) lijkt minstens zo effectief en is een
stuk minder invasief voor patiënten met een spontane bloedneus. Omdat TXZ via een gedrenkt gaasje of neusverstuiver
(MAD) makkelijk en snel is toe te dienen, lijkt dit een goed
alternatief.
Een spontane bloedneus is een veelvoorkomend probleem
binnen de huisartsenpraktijk. Zestig procent van de Nederlandse bevolking maakt in zijn leven een bloedneus door.1 Als
compressie en zelfhulpadviezen in combinatie met eventuele
nasale sympathicomimetica (onder andere xylomethazoline)
niet voldoende helpen, is het inbrengen van een neustampon
de volgende stap. Dit is een invasieve en zowel in de eerste als
in de tweede lijn tijdrovende behandeling. Bovendien moet
de neustampon binnen 48 uur door een arts worden verwijderd. Een alternatief is lokale toediening van tranexaminezuur
(TXZ) met een MAD of gedrenkt gaasje. De Nederlandse
richtlijnen zeggen hier nog weinig over en in de praktijk wordt
TXZ nauwelijks gebruikt. Toch is het een effectieve, patiëntvriendelijker en makkelijk uit te voeren optie.
ZOEKSTRATEGIE EN RESULTATEN
De onderzoeksvraag naar de effectiviteit van lokale TXZ-toediening vergeleken met een neustamponnade vertaalden we
in de volgende zoektermen: ‘(“Epistaxis”[Mesh] OR “epistaxis”[tiab] AND (“tranexamic acid”[Mesh] OR “tranexamic

acid”[tiab]’. We zochten in de Cochrane Library, PubMed, en
Nationale en Europese richtlijnen. Dit leverde 95 artikelen op
(tot 10 mei 2020), waarvan we 5 artikelen selecteerden voor
verdere screening: 3 gerandomiseerde gecontroleerde trials
(RCT’s), 1 review en 1 cochranereview. Van deze artikelen
includeerden we uiteindelijk 3 RCT’s die de effectiviteit van
lokale tranexaminezuur vergeleken met een neustamponnade.
De 2 geëxcludeerde artikelen sloten niet aan bij onze onderzoekscriteria omdat ze tranexaminezuur niet vergeleken met
tamponnade, maar met een placebo of andere anticoagulantia.
De cochranereview bevatte 2 relevante RCT’s die we reeds
via PubMed hadden geïncludeerd. Geen van de onderzoeken
vond plaats in de eerste lijn.
DE EERSTE RELEVANTE RCT
Akkan et al. vergeleken in een RCT de effectiviteit van 3 behandelopties bij patiënten met een spontane anterieure neusbloeding: TXZ toegediend via MAD (n = 45), Merocel neustamponnade (n = 45) en een placebozoutoplossing in spray/
compressie (n = 45).2 Het succespercentage, gedefinieerd als
het stelpen van de bloeding binnen 15 minuten, was 91,1% in
de TXZ-groep, 93,3% in de neustamponnadegroep en 71% in
de placebogroep. Het verschil tussen TXZ en neustamponnade was niet significant (2,2%; 95%-BI –10,2 tot 14,8). Binnen
de neustamponnadegroep werd de neustampon bij 15% van
de patiënten vanwege pijnklachten vroegtijdig verwijderd.
Voor de secundaire uitkomstmaat ‘recidiefbloedingen binnen
24 uur’ vonden de onderzoekers percentages van 13% in de
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72

HUISARTS EN WETENSCHAP april 2021

TXZ-groep, 26% in de neustamponnadegroep en 40% in de
placebogroep. Alleen het verschil tussen de TXZ- en placebogroep was statistisch significant.
DE TWEEDE RELEVANTE RCT
De gerandomiseerde trial van Zahed et al. vergeleek de effectiviteit van TXZ (n = 109) met neustamponnade (n = 109).3
Voor de toediening van TXZ werd een gaasje gedrenkt in
TXZ-oplossing (500 mg in 5 ml) en vervolgens ingebracht
in de neus. Nadat de bloeding was gestopt werd het gaasje
verwijderd. Bij de neustamponnade werd eerst een gaasje
gedurende 10 minuten in epinefrine en lidocaïne gedrenkt,
waarna tamponnade met verschillende katoenen propjes in
tetracycline plaatsvond. De tamponnade werd na 3 dagen
verwijderd. De primaire uitkomstmaat was het stelpen van de
neusbloeding binnen 10 minuten na behandeling. TXZ (71%)
was significant effectiever dan neustamponnade (31,2%; OR
2,28; 95%-BI 1,68 tot 3,09; p < 0,001). Secundaire uitkomsten
– zoals de duur van het ziekenhuisbezoek, recidiefbloeding en
patiënttevredenheid – waren in het voordeel van TXZ, waarbij
alleen eerstgenoemde significant was. Van de patiënten in de
TXZ-groep werd 95,3% binnen 2 uur ontslagen, versus 6,4%
in de neustamponnadegroep (p < 0,001).
Met een tweede RCT onderzochten Zahed et al. de resultaten
van lokale toediening van TXZ (n = 62) versus neustamponnade (n = 62) bij patiënten die antistolling gebruikten.4 De
toedieningsvormen komen overeen met die uit het andere
onderzoek van Zahed et al.3 Het bleek dat de bloeding bij 73%
van de TXZ-groep versus 29% van de neustamponnadegroep
binnen 10 minuten was gestopt (p < 0,001). Ook was er een
significant voordeel voor de TXZ-groep wat betreft ontslag
van de SEH binnen 2 uur (97% versus 13%, p < 0,001) en
patiënttevredenheid (p < 0,001). Er leken binnen 24 uur minder recidiefbloedingen voor te komen in de TXZ-groep (5%
versus 10%), maar dit verschil was niet significant (p < 0,299).
Bij de 2 onderzoeken van Zahed werd voor de TXZ-methode
een katoenen propje van 15 cm gedrenkt in TXZ (500 mg in 5
ml).3,4 Dit werd aan de bloedingskant in een neusgat ingebracht en na het stoppen van de bloeding verwijderd. Bij de
neustamponnade werd eerst een katoenpropje gedurende 10
minuten in epinefrine (1:100000) plus lidocaïne 2% gedrenkt,
waarna er tamponnade plaatsvond met verschillende katoenpropjes in tetracycline. Deze propjes werden ook in het neusgat aan de bloedingskant ingebracht. De tamponnade werd na
3 dagen verwijderd.

Voor inclusie in de onderzoeken van Akan et al. en Zahed et
al. uit 2013 was voorbehandeling, bijvoorbeeld compressietherapie, niet vereist. Mogelijk includeerden ze daarom zeer
milde neusbloedingen, die wellicht ook zonder medicamenten
zouden zijn gestopt. Dit kan de succespercentages van de behandelingen hebben beïnvloed. Wel zijn deze resultaten meer
te generaliseren naar de huisartsenpraktijk, omdat daar ook
patiënten met lichte neusbloedingen op het spreekuur komen.
Op de SEH zijn het voornamelijk patiënten van wie de neus
ondanks een voorbehandeling blijft bloeden.
De onderzoeken laten het niet toe een uitspraak te doen over
de toepasbaarheid bij patiënten met traumatische of posterieure neusbloedingen, trombocytopenie, hemofilie en andere
stollingsafwijkingen.
Op basis van deze 3 onderzoeken concluderen we dat lokale behandeling van een anterieure neusbloeding met TXZ minstens
zo effectief is als een neustamponnade. Deze behandeling is
minder invasief voor patiënten, resulteert in een korter verblijf
op de SEH of spoedpost en is makkelijk toepasbaar. Geen van
de onderzoeken maakte melding van bijwerkingen. Vanwege de
lokale toediening en de daarmee samenhangende lage dosering
zijn er, afgezien van lokaal ongemak, geen tot weinig bijwerkingen te verwachten die het Farmacotherapeutisch Kompas bij orale TXZ-toediening vermeldt.5 Met een houdbaarheidsduur van
2 jaar en een prijs van minder dan € 4,29 vormt een TXZ-ampul
een waardevolle toevoeging voor in de dokterstas.6,7 Toediening
van een ampul geschiedt met een MAD, een neusverstuiver die
op een standaardspuit kan worden bevestigd, of er kan een in
TXZ gedrenkt gaasje in het neusgat worden geplaatst.
We denken dat TXZ een veelbelovende behandeloptie is bij
neusbloedingen. Amerikaanse richtlijnen noemen nasaal TXZ
als behandeloptie en momenteel is het in Britse richtlijnen de
eerstgenoemde medische interventie bij neusbloedingen.8,9 ■
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BESCHOUWING EN CONCLUSIE
Geen van de onderzoeken gebruikte een classificatie bij de beoordeling van de ernst van de neusbloedingen. Het is aannemelijk dat een ernstige neusbloeding minder succesvol te behandelen is dan een milde neusbloeding. Het onderzoek van Zahed et
al. uit 2017 includeerde in de TXZ-groep een significant hoger
percentage patiënten met neusbloedingen in de voorgeschiedenis. Het is mogelijk dat de uitkomsten de effecten van TXZ
onderschatten in vergelijking met neustamponnade.
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Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een critically appraised topic (CAT), waarbij de auteur een evidence-based
antwoord wil krijgen op een praktijkvraag.
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Nieuws

Nieuw onderzoek naar telefonische triage bij POB
Amy Manten

Een relatief klein deel van de klachten van pijn op de borst
(POB) wordt veroorzaakt door een levensbedreigende aandoening. Minder alarmerende aandoeningen, zoals musculoskeletale problemen, komen veel vaker voor. Onderscheid
maken blijft lastig. Deze onzekerheid zorgt voor een defensieve verwijscultuur. Nieuw onderzoek moet de effectiviteit
van het huidige triagesysteem bij POB op de huisartsenpost
verbeteren.
Met landelijk 178.500 gevallen per jaar is pijn op de borst een
veelgehoorde klacht op de huisartsenpost.1 De incidentie van
levensbedreigende aandoeningen, waaronder cardiale ischemie,
is 1,5-10%.2 In Nederland vervullen huisartsen een belangrijke
poortwachtersfunctie bij het tijdig herkennen van deze potentieel
levensbedreigende aandoeningen. Buiten kantoortijden gebeurt
dat via een gestandaardiseerd triagesysteem op de huisartsenpost, in eerste instantie via een telefonische inschatting. Het
overgrote deel van de huisartsenposten werkt met de Nederlandse Triage Standaard (NTS), waarmee de huisarts urgentiecodes

KLEINE KWALEN BIJ OUDEREN
Just Eekhof, et al. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen |
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020 | 362 pagina’s | € 54,95 |
ISBN 9789036825481.

Dit boek plaatst de ‘kleine’ kwalen in de context van de oudere
en heeft daarmee duidelijk een
eigen kleur. De auteurs hebben
aandacht voor comorbiditeit en
behandeladviezen naast medicatie. Het is overzichtelijk geschreven en bevat evidence en practice
based informatie. Daardoor is het
goed te gebruiken in de spreekkamer en bij de visites in het
woonwijkcentrum of verpleeghuis. Het boek is ook geschikt
in de opleiding van huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde en physician assistants.
De opzet van dit boek is hetzelfde als in alle andere delen van
de succesvolle reeks over kleine kwalen. Nieuw zijn de kopjes
‘Overwegingen bij comorbiditeit’ en ‘Aandachtspunten bij
de verzorging’ (in elk hoofdstuk). Bij etiologie vermelden de
auteurs intrinsieke en extrinsieke factoren. De opzet helpt
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aan een klacht toewijst. Bij de ingangsklacht ‘pijn thorax’ kan de
triagist de urgentie bepalen door de patiënt 7 vragen te stellen.
Omdat structurele opvolging van patiënten ontbreekt, is er
momenteel onvoldoende zicht op de feitelijke efficiëntie en
veiligheid van het triagesysteem. Wel zien we dat pijn op de
borst vaak wordt genoemd in calamiteitenrapporten. Daarnaast wordt de ambulance ingezet bij 70% van de telefonische
contacten vanwege pijn op de borst.3,4 Achteraf blijkt ruim 40%
van deze ambulance-inzet overbodig te zijn geweest (wanneer
ook andere urgente diagnoses worden meegenomen).3
Om het effect van het huidige triagesysteem in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten aan te dragen, hebben we het
TRACE (TRiage of Acute Chest pain Evaluation in primary
care)-onderzoek opgezet. We toetsen het huidige triagebeleid,
waarbij we ook specifiek kijken naar man-vrouwverschillen.5
De eerste resultaten verwachten we medio 2021. ■
LITERATUUR

Literatuurlijst en affiliatie staan bij dit artikel op www.henw.org.

om op gestructureerde wijze dingen uit te vragen en een goed
stappenplan te maken. De brede kijk op ouderen met hun
problemen blijkt ook uit hoofdstukken over eenzaamheid,
ouderenmishandeling en middelenmisbruik. Als illustratie
en extra’s zijn er foto’s (zoals een fout gehechte scheurwond),
vragenlijsten (bij eenzaamheid) en tabellen (zoals medicatie
die een loopneus kan veroorzaken).
De titel van het hoofdstuk is vaak een diagnose (bijvoorbeeld
lentigo solaris) en soms een symptoom (zoals verslikken). Voor
gebruik in de spreekkamer is het prettig te beginnen bij een
symptoom, omdat bij veel geriatrische syndromen de klachten
presentatie aspecifiek is. Wat mij betreft kunnen er in de
toekomst meer hoofdstukken over symptomen bij en hoeft de
alledaagse kwaal niet klein te zijn. Een kwetsbare oudere is niet
altijd gebaat bij verwijzing naar de tweede lijn en daarom is extra kennis van symptomatologie nodig om een goede afweging
te maken. Als huisarts kan ik ondertussen goed vooruit met de
60 pareltjes van hoofdstukken in deze editie.
Dit boek is een aanrader voor huisartsen (in opleiding), specialisten ouderengeneeskunde, POH’s-ouderenzorg en physician
assistants. Ga de uitdaging aan, lees het boek en ontdek of er
nieuwe behandelingen zijn voor oude kwalen, zodat de oudere
daar alle dagen minder last van heeft. ■
Janita Minderhoud
BEOORDELING:

∫∫∫∫∫

Nieuws

Nieuw onderzoek naar thuis zuurstofsaturatie meten
bij COVID-19-patiënten
Karin Smit

Het veilig volgen van patiënten met COVID-19 vormt een
uitdaging voor huisartsen, omdat de klinische conditie en
lage zuurstofsaturatie niet altijd synchroon lopen met de
ernst van de klachten. Het systematisch thuis meten van
de zuurstofsaturatie door de patiënt kan uitkomst bieden.
Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt echter.
In deze pilot onderzoeken we de haalbaarheid van thuismonitoring van zuurstofsaturatie met pulsoximetrie.

Lees ook: Zwart DLM, et al. Nu thuismeting van zuurstofsaturatie ineens reguliere huisartsenzorg lijkt te
zijn… Huisarts Wet 2021;64(4):43-4.

Foto: Shutterstock

Huisartsen volgen patiënten met matig-ernstige COVID-19
klachten doorgaans nauwgezet om eventuele klinische
verslechtering te signaleren. Bij sommige patiënten gaan lage
zuurstofsaturatiewaarden echter niet gepaard met benauwdheid, wat ook wel happy hypoxemia wordt genoemd.1-3 Een
plotselinge daling van de zuurstofsaturatie lijkt vooral tussen
ziektedag 5 en 10 op te treden. Dit is een belangrijke parameter van klinische verslechtering. Het vroegtijdig signaleren en
behandelen van hypoxemie kan belangrijke gezondheidswinst
opleveren, vooral bij patiënten met onderliggend cardiovasculair lijden en een groter risico op een ongunstig beloop.4,5
Het CovidSat@Home-onderzoek richt zich op mensen van 40
jaar en ouder met matig-ernstige klachten van (vermoedelijk)
COVID-19 bij wie sprake is van een cardiovasculaire ziekte
of risicofactoren, en bij wie de huisarts zorgvuldige follow-up
wenselijk acht. Het betreft een gerandomiseerd gecontroleerd
pilotonderzoek naar de haalbaarheid van thuismonitoring
van zuurstofsaturatie met een gevalideerde pulsoximeter. We
wijzen 50 patiënten (2 maal 25) door loting toe aan pulsoximetergebruik naast de gebruikelijke huisartsenzorg (interventiegroep) of gebruikelijke huisartsenzorg zonder pulsoximeter (controlegroep). De interventiegroep zal gedurende
de ziekteperiode 3 keer per dag (in rust) de zuurstofsaturatie
meten en naar eigen inzicht extra metingen uitvoeren. Bij
SpO2 < 94% worden patiënten verzocht contact op te nemen
met hun huisarts.6 Behalve inzicht geven in de haalbaarheid
zal het onderzoek ook laten zien welke impact het thuis meten
van de zuurstofsaturatie heeft op het gevoel van veiligheid van
de patiënt.

Het onderzoek loopt van november 2020 tot mei 2021. De eerste resultaten worden in de tweede helft van 2021 verwacht. ■
LITERATUUR

1. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, evaluation and
treatment coronavirus (COVID-19). In: StatPearls. Treasure
Island (FL): StatPearls Publishing, 2020.
2. Dhont S, Derom E, Van Braeckel E, et al. The pathophysiology of
‘happy’ hypoxemia in COVID-19. Respir Res 2020;21:198.
3. Couzin-Frankel J. The mystery of the pandemic’s ‘happy hypoxia’.
Science 2020;368:455-6.
De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Smit K. Nieuw onderzoek naar thuis zuurstofsaturatie meten bij COVID-19-
patiënten. Huisarts Wet 2021;64(4):75. DOI:10.1007/s12445-021-1070-x.
Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Huisartsgeneeskunde, Divisie
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde,
Utrecht: K. Smit, onderzoeker en huisarts-in-opleiding, k.smit-7@umcutrecht.
nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: het onderzoek is mede gefinancierd door de
Nederlandse Hartstichting.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn,
geschreven door een promovendus.
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Ingezonden

Reactie ‘De regionale huisartsenapp’
Bij het artikel ‘De regionale huisartsenapp’ van Herko Wegter
in H&W 12 van 2020 bekroop me het gevoel van een (betaalde) advertorial. Ofschoon ik digitalisering en e-health
toejuich, verwacht ik bij beschrijvingen van best practices in
ons wetenschappelijke blad toch ook een kritische toets door
een onafhankelijke auteur (is dat hier zo?) én vermelding wie
de innovatie vermarkt.
Ik heb het bewuste themanummer met veel plezier op papier
gelezen. De samenhang met de andere bijdrages in de hierboven bedoelde rubriek is in de papieren versie goed herkenbaar.
Tegenwoordig lezen we echter veel meer digitaal en (gelukkig)
worden H&W-bijdragen ook gedeeld op sociale media. Zo
kwam ik bovenstaande bijdrage – via een juichend berichtje
op LinkedIn – ook tegen. Wellicht werpt die digitale toegang ook licht op mijn reactie. Een link naar een bijdrage in
hét wetenschappelijke – en peer reviewed – tijdschrift voor
huisartsen is gratis reclame. En dan ook nog met het ‘best
practice’-label!
Een best practice is een techniek of methode die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek. Maar dat was
niet een van de vragen aan de auteurs van de rubriek neem
ik aan? Ik ben het met jullie eens dat dat juist hét probleem is
met vele apps en e-health-interventies: dat ze matig of nooit
worden onderzocht. NeLL (National eHealth Living Lab) heeft
daar zeker goede ideeën over.
Het label ‘best practice’ zou ik echt behouden voor wetenschappelijk bewezen innovaties. Want pas dan wil je toch
oproepen tot volwaardige verbetertrajecten en implementatie, zoals jullie beschrijven in het redactioneel? Verder zou
ik ontwikkelaars niet zelf een bijdrage laten schrijven voor
een rubriek die best practice heet. Onafhankelijkheid van de

DE REDACTIE: INSTRUMENT OM INNOVATIES TE
EVALUEREN ONTBREEKT

Het H&W-themanummer De nieuwe praktijk bevat een speciale rubriek voor de beschrijving van best practices die als
inspiratie kunnen dienen voor collega’s. Best practices hebben
wij voor dit themanummer gedefinieerd als innovaties en toepassingen die in de praktijk goed blijken te werken, maar waar
meestal nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is.
Op dit moment ontbreekt het ons nog steeds aan een handzaam instrument om innovaties, apps en toepassingen te evalueren. Wij stonden voor de keus: deze ervaringen van collega’s
niet publiceren, of voor het themanummer een uitzondering
maken en innovaties op een gestructureerde manier onder de
aandacht brengen en collega’s inspireren. Beoordeling door 2
redacteuren in onze apprubriek had ook gekund. Nadeel is dat
de ervaringen van gebruikers dan minder aan bod komen.
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auteurs zoals in de bestaande H&W-apprubriek lijkt me gepast. Zo houden we de vele e-health- en appontwikkelaars ook
gewoon met hun poten in de klei.
Jochen Cals, huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde

In deze best practice worden de leveranciers genoemd van de
regio-app, die in Zeist is geïmplementeerd. De auteur benadrukt vooral het concept van het hebben van een uniforme regio-app, niet zozeer het hebben van de app van de genoemde
leveranciers. Uiteraard waren er wel ‘eisen’ van onze kant aan
de best practice-stukjes, zoals het noemen van ontwikkelaars/
leveranciers, voor- en nadelen, eerste ervaringen en toekomstplannen.
Graag nodigen we u uit om een voorzet te doen voor de manier
waarop dit soort innovaties vlot en wetenschappelijk verantwoord kunnen worden getoetst en onder de aandacht gebracht. Wellicht in een samenwerking met NeLL?
Annet Sollie, gastredacteur H&W-themanummer De nieuwe
praktijk en Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W

Ingezonden

Reacties ‘De waarde van chiropractie en manuele
therapie bij lagerugklachten’
Van podcasts word ik altijd heel gelukkig, maar het wetenschappelijke gehalte in de podcast over chiropractie (Huisartspodcast.nl/henw, januari 2021) vond ik niet bij de status
van H&W passen. Chiropractie is echt controversieel. Er is
een flinke discussie te voeren of het wel een therapie is die
wij zouden moeten aanbevelen. Persoonlijk raad ik het mijn
eigen patiënten steeds af. Als mijn wetenschappelijk tijdschrift
hierover een verhaal maakt, dan zou ik tenminste een inleiding met bespreking van de controverses willen. Het liefst een
wetenschappelijke discussie tussen wetenschappers in plaats
van de belangenbehartiger van de chiropractie zélf aan het
woord laten alsof ze een reclame mag inspreken. Nu beluister
ik hierdoor deze podcast alsof dit normale praktijk zou zijn,
en besproken alsof het journalistiek is.
Niels Rossen, huisarts

DE AUTEURS: EVIDENCEBASED BENADERING CHIROPRACTORS

Niels Rossen ziet chiropractie ondanks het beluisteren van
de podcast nog als controversieel. Dit terwijl chiropractoren
lagerugpijn succesvol weten te verlichten door een evidencebased benadering toe te passen. In de Lancet series on low
back pain staan een aantal zeer duidelijke effectieve aanbevelingen bij lagerugpijn: educatie, advies om actief te blijven,
oefentherapie en cognitieve gedragstherapie (bij chronische
klachten). Verder kunnen massage, spinale manipulatie en
acupunctuur ingezet worden als het behandeleffect uitblijft.
Educatie, advies om te bewegen, massage, oefentherapie en
spinale manipulatie worden door chiropractoren veelvuldig
ingezet bij de behandeling van lagerugpijn. Kennelijk verdienen
de adviezen van 11 hoogleraren en 2 promovendi in ’s wereld
meest vooraanstaande medisch-wetenschappelijk tijdschrift
volgens meneer Rossen het predicaat controversieel.
Harry Groenwold reageert op ons stuk met de opmerking dat
zowel chiropractie als manuele therapie voor lagerugpijn niet
beter is dan gebruikelijke huisartsenzorg. Dit zou naar voren
komen uit een cochranereview uit 2019. Deze review, gepubliceerd in de British Medical Journal, met als mede-auteur een
hoogleraar huisartsengeneeskunde, concludeert echter dat
spinale manipulatie net zo effectief is als aanbevolen interventies zijnde oefentherapie. Standaard huisartsenzorg in de vorm
van medicatie wordt afgeraden omdat het niet ondersteund
wordt door wetenschappelijk bewijs.
Gitte Tønner, chiropractor

Ik verbaas mij over het feit dat H&W een reclame-artikel
voor chiropractie plaatst, een therapie die ‘net zo effectief is
als de gebruikelijke zorg voor patiënten met lagerugklachten’
(blijkens een cochranereview uit 2019 waaraan zij in het artikel refereren). Ook krijgen 3 manueel therapeuten in H&W de
gelegenheid om reclame te maken. Zij concluderen (uiteraard)
dat manuele therapie beter is dan chiropractie omdat manueel
therapeuten een fysiotherapeutische achtergrond hebben en
‘dus combinatie-interventies toepassen die daardoor beter
zijn’. Kortom: 4 bladzijden over therapeutische mogelijkheden die niet beter zijn dan de gebruikelijke zorg die huisartsen
bieden.
Als het de bedoeling was om die boodschap aan de lezer
(huisarts) te geven, dan was het niet nodig om manueel therapeuten en chiropractors op deze manier de gelegenheid te
geven hun vak tussen de regels door te promoten bij huisartsen. Het lijkt mij ook verstandig om de titel van de bijdragen
te wijzigen in ‘De ontbrekende waarde van chiropractie…’
respectievelijk ‘De afwezige rol van manuele therapie bij….’.
Harry Groenwold, huisarts n.p.

DE REDACTIE: RUIMTE VOOR DISCUSSIE

Het doel van een opinie is te prikkelen en ruimte te geven
voor discussie. Manuele therapie en chiropractie worden in de
praktijk veel toegepast en patiënten vragen er zelf naar in de
spreekkamer. De redactie van H&W vond het daarom nuttig om
over deze onderwerpen te publiceren; over de wetenschappelijke evidence - of het ontbreken - ervan en de plaatsbepaling
ten opzichte van andere behandelingen.
We zijn ons ervan bewust dat de Nederlandse Chiropractoren
Associatie een bepaald beeld vanuit hun beroepsgroep schetst
en dat de fysiotherapeuten met een specialisatie in manuele
therapie dat ook vanuit hun perspectief doen. Mogelijk hadden
wij deze context duidelijker naar voren moeten laten komen bij
de artikelen.
Marian van den Brink, namens de H&W-redactie

Voor literatuur, meer reacties en discussie over onder andere
de rol van de musculoskeletale (MSK-)arts bij lagerugklachten, zie henw.org/artikelen/de-waarde-van-chiropractie-bij-lagerugklachten en henw.org/artikelen/de-rol-van-manuele-therapie-bij-aspecifieke- lagerugklachten. ■
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Casuïstiek

Antwoord ecg-casus
‘Onwel tijdens het zwemmen’
1. BESCHRIJVING VOLGENS ECG-10+
1. Frequentie & regelmaat | Bradycardie (5 slagen per 10 sec)
van circa 30/min. Volkomen regelmatig.
2. As | Op dit spoed-ecg moet de as worden bepaald met
behulp van afleiding I, II en III. De AV-afleidingen (avL,
avR en avF) ontbreken. Afleiding I en II zijn beide positief, waarbij afleiding I het meest positief is. De as ligt
dus dichter bij 0° dan bij 90°. Dit klopt met de negatieve
QRS-complexen in afleiding III. De as is dus horizontaal
en valt binnen normale grenzen.
3. P-top | Nergens te breed of te hoog en in alle afleidingen positief. Achter iedere T-top is een bultje te zien dat
identiek is aan de evidente P-toppen, maar niet wordt
gevolgd door een QRS-complex. Bij nameten blijken
deze ‘vermeende’ P-toppen exact halverwege de ‘zekere’
P-toppen te vallen. De extra bultjes zijn dus inderdaad
P-toppen, maar hierop volgt geen AV-geleiding. De atriale
frequentie is dan ook tweemaal zo hoog als de ventrikel
frequentie: ± 60/min.
4. PQ-tijd | Verlengd en wisselend. De P-toppen die worden
gevolgd door een QRS-complex hebben een PQ-tijd van 7
mm (= 0,28 sec). Iedere tweede P-top wordt niet gevolgd
door een QRS-complex.
5. Q | Normaal. Geen pathologische Q’s.
6. QRS | Normaal. De R-progressie over de voorwand is niet
te beoordelen door het ontbreken van afleidingen V1-6.
De QRS-complexen in I, II en III hebben in elk geval een
normale hoogte en breedte.
7. ST-segment | Normaal. Geen elevaties of depressies.
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8. T-top | Normaal. In afleiding III had de T-top negatief
mogen zijn, omdat het QRS-complex dat ook is. De T-top
is hier positief, maar T-top-inversie in afleiding III komt
veel voor als ‘normaalvariant’.
9. QT-tijd | Normaal voor deze frequentie: 13 mm (= 0,52
sec), maar veel korter dan de helft van de cyclusduur.
10. Ritme | Regelmatige normale P-toppen, dus sinusritme.
Iedere tweede P-top wordt geblokkeerd (intermitterend
2:1 AV-blok = tweedegraads AV-blok). Er is geen oplopende PQ-tijd, dus dit is een tweedegraads AV-blok type 2
(synoniem: Mobitz 2 of non-Wenckebach). De verlengde
PQ-tijd van de sinusslagen waarop wél een QRS-complex
volgt, bewijzen dat het AV-geleidingssysteem zelfs na
een langere herstelperiode (de slag ervoor werd immers
geblokt) niet goed functioneert.
+ Conclusie | Pathologisch ecg. Normaal sinusritme met een
ventrikelbradycardie op basis van 2:1 tweedegraads AVblok type 2.
2. DIAGNOSE EN BELEID
In deze casus is er met het tweedegraads AV-blok type 2 sprake van een ernstige variant van een AV-blokkade die acuut is
ontstaan. Er is dan ook een spoedverwijzing nodig, zeker bij
de gemeten ventriculaire volgfrequentie van 30/min. De patiënt werd direct per ambulance naar de cardioloog vervoerd
en kreeg een pacemaker. Er waren geen aanwijzingen voor een
recent doorgemaakt myocardinfarct als onderliggende oorzaak. De patiënt herstelde voorspoedig en kon zijn activiteiten
weer hervatten.

Uw diagnose

Oplossing Uw diagnose
‘Confettivlekken op de romp’
Het goede antwoord is progressieve maculaire hypomelanose
(PMH).
PMH is een veelvoorkomende aandoening die wordt geken
merkt door onscherp begrensde, gehypopigmenteerde,
niet-schilferende, nummulaire maculae op de romp. De ma
culae conflueren vaak in en rond de middenlijn. PMH moet
worden onderscheiden van andere aandoeningen met hypo
pigmentaties op de romp, zoals pityriasis versicolor, vitiligo en
postinflammatoire hypopigmentatie. Bij pityriasis versicolor
is de stretchtest positief. Er ontstaat dan een poederachtige
schilfering na strekken van de huid, zie ook henw.org/diag
noses/lichte-vlekken-op-de-rug. Bij vitiligo is er sprake van
depigmentatie en bij postinflammatoire hypopigmentatie zijn
er vooraf huidafwijkingen.
De lichte vlekken bij PMH vallen vooral op bij een donker
huidtype en daarom bezoeken met name mensen met een
donkerder huidtype hiermee een arts. De oorzaak is onbe
kend, maar de bacterie Proprionibacterium acnes in de follikels
lijkt een rol te spelen bij het ontstaan van PMH. Met de
Woodslamp (uv-lamp) wordt rode fluorescentie van de folli
kels zichtbaar en daarmee kan de diagnose op een eenvoudige,
snelle manier worden bevestigd. Onze patiënte werd behan
deld met clindamycine 1% in combinatie met benzoylperoxide
5% (Duacgel©).
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Met de Woodslamp wordt rode fluorescentie van
de follikels zichtbaar.
Foto: Petra Dikrama

Als u de diagnose PMH vermoedt en geen Woodslamp in de
praktijk heeft, kunt u de patiënt verwijzen naar de dermato
loog. U kunt eventueel ook een proefbehandeling starten met
clindamycine/benzoylperoxide (Duacgel©). Bespreek met de
patiënt dat de lichte vlekken meestal pas weer goed donkerder
kleuren bij uv-expositie.
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kort nieuws

Bronnenoverzicht spiegelinformatie

column

Coronabubbel
De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen zijn aangekondigd. Experimenten met
evenementen vinden plaats. In mijn buurt
experimenteren mensen zelf op balkons en in
tuinen. Op de praktijk wisselen collega’s hun
aankomende vakantieplannen uit. In het
weekend wandel ik een rondje door het
overvolle park. Op het gras drinken groepjes
mensen hun koffie-to-go.
Terwijl de zon en de mensen om mij heen een
stralende toekomst beloven, werken we bij het
NHG in opdracht van het ministerie van VWS
onder hoge tijdsdruk aan hulpmiddelen voor
ondersteuning tijdens ‘fase 3’. Dan hebben we
het over de crisis die optreedt op het moment
dat onze gezondheidszorg – zelfs na
opschaling – niet meer opgewassen is tegen
het grote aantal mensen dat zorg nodig heeft.
Een moment dat niet eerder zo dichtbij is
geweest, kijkend naar de berekende voorspellingen. Het voelt als een onwerkelijk scenario,
terwijl in elke nieuwe berekening de naderende derde golf weliswaar opschuift naar de
toekomst, maar niet lager wordt.
Daarom werken we nu aan richtlijnen voor
vervroegd ontslag uit het ziekenhuis, maken
we overzichten wat te doen als bepaalde
medicatie niet meer verkrijgbaar is, kijken we
nog eens goed naar onze behandelrichtlijn
voor acute situaties en praten we over wat we
kunnen doen als de SEH vol ligt of er niet
genoeg ambulances meer rijden.
Naast dit alles kosten ook de dagelijks
veranderende informatie over het vaccinatiebeleid en de afstemming en continue
aanpassing van de praktijkhandleiding veel tijd
en aandacht.
Het effect van al deze voorbereidende
werkzaamheden is vervreemdend. Ik voel me
het ene moment een onheilsprofeet en het
volgende moment een corona-ontkenner.
Daarbij hoop ik vooral dat fase 3 geen
waarheid wordt.
Wendy Borneman, voorzitter Raad van
Bestuur
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Huisartsen hebben soms spiegelinformatie nodig
om te weten hoe de zorg in hun praktijk zich
verhoudt met anderen. Bijvoorbeeld als het gaat
om mogelijke overbehandeling van hypertensie bij
kwetsbare ouderen. Ook voor regio-organisaties is
spiegelinformatie nuttig. Het NHG en InEen
maakten een handig overzicht met daarin de
verschillende bronnen voor spiegelinformatie.
Het Bronnenoverzicht Spiegelinformatie kent
een verdeling in niveaus (lokaal, regionaal,
landelijk) en thema’s. Er zijn 5 thema’s:
• Medisch-inhoudelijk: spiegelinformatie op
basis van gegevens over het medisch handelen.
• Praktijkorganisatie: spiegelinformatie op basis van gegevens over de organisatie van zorg.
• Patiëntenervaring: spiegelinformatie op basis van feedback van patiënten.
• Medicatiegebruik: spiegelinformatie over voorschrijfbeleid medicatie.
• Populatiegegevens: spiegelinformatie over populatiegegevens uit de wijk, de regio of landelijk.
Het overzicht is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties. Verschillende bronnen kunnen worden geraadpleegd, afhankelijk
van belangstelling, interesses en doel.
➤ nhg.org/kwaliteit/spiegelinformatie-bronnen

Informatie over zeldzame ziekten voor huisartsen
In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen
mensen aan een zeldzame ziekte. Dit komt
neer op circa 100 tot 150 patiënten per
gemiddelde huisartsenpraktijk. Huisartsen
voelen zich vaak niet deskundig op het
terrein van zeldzame ziekten. Dit betreft
niet alleen de diagnostiek; ook informatie
over de behandeling en begeleiding van
patiënten met een zeldzame ziekte
ontbreekt regelmatig.
Om tegemoet te komen aan de behoefte
aan informatie over weinig voorkomende
ziekten, ontwikkelen de Vereniging Samenwerkende Ouder- & Patiëntenorganisaties (VSOP) en het
NHG sinds 2007 samen brochures voor huisartsen. In deze brochures zijn wetenschappelijke
inzichten en praktische informatie gebundeld. Ook is de expertise van de patiëntenorganisaties
hierin verwerkt. De opzet is in grote lijnen conform het format van de NHG-Standaarden.
79 brochures
Er zijn inmiddels 79 brochures beschikbaar over onder andere aangeboren hartafwijkingen, het
syndroom van Ehlers-Danlos, narcolepsie, sarcoïdose en neurofibromatose 1 en 2. De brochures zijn
te vinden op de website van het NHG.
➤ nhg.org/thema/zeldzame-ziekten
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VACCINATIES IN HET HIS
Immuunstatus
Bij het besluit tot inenten in het algemeen maakt
u een inschatting van de mate waarin de patiënt
beschermd is, vaak op grond van wat hij u vertelt.
Daarbij is onder andere de vaccinatiehistorie
belangrijk. Tegen welke infectieziekten is de
patiënt gevaccineerd en wanneer? Maar ook: is de
vaccinatie volledig en welke toedieningsweg is
gebruikt? Bij sommige vaccins is een titerbepaling
van belang om de mate van bescherming te bepalen.
Daarnaast moet u weten of een iemand de infectie
zelf heeft doorgemaakt. Er kan dan sprake zijn van
voldoende weerstand om herinfectie te voorkomen, zoals bij mazelen. Dit alles is in het HIS-Refentiemodel beschreven onder de immuunstatus.

Verschillende partijen zijn betrokken bij
het toedienen van vaccinaties. Dat valt
sterk op bij de uitvoering en planning
van de grootschalige vaccinatiecampagne rond COVID-19. Hoe houdt u
overzicht of uw patiënt is gevaccineerd,
of hij beschermd is tegen een infectie en
of hij nog een vaccinatie nodig heeft? Dit
speelt niet alleen bij COVID-19, maar
ook bij andere infectieziekten waarvoor
vaccins beschikbaar zijn. Het NHG
beschrijft sinds 2018 in het HIS-ReferenHIS-Referentiemodel
Het HIS-Referentiemodel van het NHG is al
zo’n 35 jaar dé leidraad voor het inrichten van
huisartsinformatiesystemen (HIS’sen). Het
model beschrijft de gewenste (medische)
gegevens en functionaliteit van een HIS. De
publieksversie is gericht is op huisartsen met
belangstelling voor ICT. De volledige versie is
vooral bedoeld voor softwareleveranciers en
beschrijft een HIS op een technisch niveau.
Een klankbordgroep zorgt voor inbreng van
gebruikers. Hierin zitten huisartsen uit de
verschillende HIS-gebruikersverenigingen.
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tiemodel hoe leveranciers dit voor u in
uw HIS kunnen inrichten.
Maret Zonneveld
Het HIS-Referentiemodel onderscheidt informatie
die u vastlegt over een toegediende vaccinatie,
van de informatie die nodig is om te bepalen of
uw patiënt voldoende beschermd is tegen een
infectieziekte. Het model beschrijft dat u
informatie over een toegediende vaccinatie
registreert als een ‘Toediening’ van medicatie,
inclusief productinformatie, batchnummer,
toedieningsdatum, -weg en toediener.

Uitwisseling informatie toegediende
vaccinaties
De COVID-pandemie toont aan dat het niet alleen
van belang is om informatie over vaccinaties goed
vast te kunnen leggen in uw HIS, maar ook om
deze informatie met andere partijen te kunnen
uitwisselen. Het NHG participeert daarom in een
project van Nictiz (Nederlands instituut voor ICT
in de zorg) om te komen tot een structurele
oplossing voor uitwisseling van vaccinatiegegevens.
COVID-19 en registratie-advies
Vaccinaties en immuunstatus zoals in 2018
beschreven in het HIS-Referentiemodel zijn helaas
nog niet in de HIS’sen geïmplementeerd. Daarom
heeft het NHG een praktisch registratie-advies
uitgebracht voor het vastleggen van informatie
over COVID-19-vaccinatie. De kern van dit advies
is dat de informatie over de toegediende
vaccinatie als ‘medicatiegegeven’ wordt vastgelegd.
Ieder HIS zorgt ervoor dat vaccinaties vanuit de
COVID-19-module automatisch - of na een
batchbewerking - als medicatiegegeven in de
medicatie terechtkomen, tezamen met het
batchnummer. Het meest recente advies staat in
de NHG-praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie.
➤ referentiemodel.nhg.org/publieksversie
➤ corona.nhg.org/covid19-vaccinatie/registreren-covid-19-vaccinatie/

IMPRESSIE ONLINE
NHG-WETENSCHAPSDAG 2021
Op 5 en 11 februari 2021 organiseerden het NHG en Maastricht University een succesvolle online NHGWetenschapsdag. Met ruim 60
presentaties over huisartsgeneeskundig onderzoek konden de deelnemers
volop nieuwe kennis en praktische
toepassingen ophalen.
Gastheer van deze editie van de NHG-Wetenschapsdag was Jochen Cals, hoogleraar
Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde van de vakgroep Huisartsgeneeskunde
van Maastricht. Net als in de afgelopen jaren
waren er keynotes, korte presentaties en
prijsuitreikingen. Nieuw waren de pechakucha’s.
Complexiteit vakgebied meenemen in
onderzoek
Loes van Bokhoven en Henk Schers hielden
een pleidooi voor een nieuw onderzoeksdesign, waarin onderzoekers de complexiteit van
het vakgebied meenemen in plaats van
buitensluiten. Aan de hand van voorbeelden
lieten ze zien wat verbindingen tussen
wetenschap en praktijk kunnen opleveren.
Lester du Perron en Tijs Stehmann van Dokter
Media lieten aan de hand van recente
voorbeelden zien dat er behoefte is aan
nuancering bij wat de patiënt in de krant leest.
Ook gaven zij praktische tips hoe je hier als
huisarts mee om kunt gaan.
Presentaties relevant onderzoek
In totaal waren er 64 korte presentaties van
rond de 10 minuten over uiteenlopende
onderwerpen zoals SOLK, antibioticaresistentie, diabetes, schouderklachten en de digitaal
ondersteunde huisarts. Van het nut van
vitamine D-suppletie bij thuiswonende
ouderen tot de kosteneffectiviteit van een app
bij de behandeling van urine-incontinentie bij
vrouwen: stuk voor stuk voor de huisarts
relevante onderzoeken passeerden de revue.

Vragen van deelnemers werden na afloop
beantwoord. Een korte beschrijving van de
verschillende onderzoeken staat op nhgwetenschapsdag.nl.
Jan van Esprijs en publieksprijs
Vier huisartsen in opleiding presenteerden een
Critically Appraised Topic (CAT), waarbij zij kans
maakten op de Jan van Esprijs voor de beste CAT.
De jury was onder de indruk van de mooie
patiënt- en praktijkgebonden vraagstellingen,
evenals de gebruikte onderzoeksmethoden. Jeffrey
Bouwmeester (Radboudumc) won uiteindelijk de
Jan van Es-penning en een cheque van € 1000
voor zijn CAT over shockwavetherapie bij fasciitis
plantaris.
De online deelnemers konden via een poll
stemmen op hun favoriete CAT. Deze publieksprijs ging naar Eleonore Vennemann voor haar
CAT over blokkade van het ganglion stellatum als
behandeling van flushes in de overgang. H&W
publiceerde op 18 februari hier een bericht over
op beide prijswinnaars op henw.org.
Pechakucha’s
Een nieuwe presentatievorm was de pechakucha:
4 onderwerpen in 20 slides, in 6 minuten en 40
seconden:
• Optimale Zorg Tafels: een onderzoek waarin
huisartsen en specialisten hun dagelijkse
praktijk rond regionale transmurale afspraken
bespreken als format om de onderlinge
samenwerking te bevorderen (Debbie
Vermond).
• Action-based researchdesign: hoe de huisartsenpraktijk van protocollaire ketenzorg kan
bewegen naar persoonsgerichte chronische
zorg (Mieke Bogerd).
• Een clustergerandomiseerd onderzoek naar de
opportunistische screening op atriumfibrilleren
in de huisartsenpraktijk (Steven Uittenbogaart).
• Hoe online vestibulaire revalidatie een
effectieve en veilige behandeling is om
chronische duizeligheidsklachten bij vijftigplussers in de huisartsenpraktijk te verminderen
(Vincent van Vugt, winnaar van de NHG-Wetenschapsprijs 2020).

Blijf op de hoogte
WONCA Europe 2021
Noteer alvast 6-10 juli 2021 in uw agenda, dan
vindt WONCA Europe (online) plaats, met als
gastheer het NHG. Het thema is ‘Practising
Person Centered Care’. woncaeurope2021.org
NHG-Wetenschapsdag 2022
In 2022 organiseren we opnieuw een
NHG-Wetenschapsdag, dit keer in samenwerking met het Leids Universitair Medisch
Centrum. Datum volgt.
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Uitgelichte post HAweb Ledenforum

Ervaringen
huidlijm
Susan Umans en Ilona Tiemens-van Putten
Ilona Tiemens-van Putten is derdejaars aios in Leiden en bezig met de revisie van het
hoofdstuk ‘Snijwonden hechten of plakken’ in het boek Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Op HAweb Ledenforum deed zij een oproep om ervaringen met huidlijm te
delen. Dat leverde verschillende reacties op.
‘Bij de herziening vroeg ik me af welke huidlijm het best werkt. In het oorspronkelijke
hoofdstuk stond dat histoacryl® gemakkelijk zou breken na droging en dat dermabond®
wat soepeler blijft, maar langzamer uithardt. Als huisarts in opleiding en voormalig
poortarts op de SEH had ik eigenlijk alleen recente ervaring met histoacryl®. Van
‘breken’ van de lijm was mij niets bekend. Mij waren in elk geval geen grote verschillen
tussen de lijmen opgevallen. Er blijken veel meer verschillende merken en typen
huidlijm te zijn dan ik dacht. HAweb leek me de ideale omgeving om eens te vragen
naar de ervaringen van huisartsen met de verschillende lijmen.
Naar aanleiding van de reacties heb ik aan het hoofdstuk toegevoegd hoe je lijm kunt
verwijderen. Echt zo’n vraag waarbij je naar het antwoord moet zoeken, terwijl je
redelijk in paniek bent omdat die lijm misschien op een plek is gaan zitten waar je hem
niet wilt hebben... Ook het advies om een gaasje op het oog te leggen heb ik op
dringend advies van een ledenforumlid erbij gezet. Net als de toevoeging wat te doen
als de lijm toch in het oog is gekomen.
Interessant vind ik de melding van collega’s bij wie de patiënt na toediening een paarsig
litteken kreeg. Daardoor ben ik nu geneigd om in mijn eigen toekomstige praktijk de
kleurloze versie aan te schaffen.
Ik ben er niet helemaal uitgekomen of je nu wel of geen huidlijm kunt combineren met
steristrips. De een zegt van wel, de ander vindt dat de steristrips met huidlijm lastig te
verwijderen zijn. Het lijkt me handig om een erg wijkende wond wat naar elkaar te
trekken met steristrips en dan te dichten met huidlijm. En vervolgens van de steristrips
afblijven tot ze er vanzelf afvallen.’
 NHG-Instructiefilm Hechttechnieken en huidlijm

Colofon NHG Forum
Redactie: NHG-bureau. Teksten: Lia Boelman, Kristel van Dijk, Paulien Schuttinga, Susan Umans,
Arianne Verburg, Maret Zonneveld. Beeld: Margot Scheerder, Shutterstock. Eindredactie en contact:
Susan Umans, s.umans@nhg.org, 088 -506 55 46. NHG Forum is een uitgave van het NHG-bureau. Voor
het colofon van het wetenschappelijke deel van Huisarts & Wetenschap: blader 5 pagina’s terug.
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In deze rubriek komen huisartsen aan het woord.
Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van
standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen
biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn
bewerkt: zie HAweb Ledenforum voor de volledige tekst.

Histoacryl
Ik vind histoacryl® het prettigst werken. Droogt snel en lijmt
stevig. Met dermabond® heb ik ook goede ervaringen. Vaak
heb je genoeg aan de miniversie en dat scheelt kosten.
Over truglue® ben ik minder positief. Het duurt lang
voordat het droogt en het lijkt wat minder goed houdbaar.
Huisarts in Overijssel

Steristrips en niets doen
Vergeet niet om steristrips en niets doen te noemen als
redelijk alternatief. Met beide heb ik ook uitstekende
ervaringen. Ik geef toe dat ik een beetje getraumatiseerd
ben geraakt nadat een druppeltje huidlijm heel snel richting
het oog van mijn jonge patiënt lekte en daar de oogleden
enkele dagen aan elkaar heeft geplakt. Snelle research leerde
mij dat dit verder niet gevaarlijk is (voor cornea, et cetera).
Maar hij heeft wel enkele dagen met aan elkaar geplakte
oogleden rondgelopen, die uiteindelijk vanzelf weer van
elkaar gingen. Wellicht is het goed om een duidelijke
waarschuwing in het boek op te nemen: pas op bij gebruik
van huidlijm in de buurt van de ogen. Zorg ervoor dat een
druppel altijd van het oog weg zal lekken.
Huisarts in Overijssel

Tatoeage-achtig litteken
Ik gebruik het liefst kleurloze weefsellijm. Eén keer gehad dat
een patiënt in het gelaat een soort paars ‘tatoeage-achtig’
gekleurd litteken overhield na plakken met paarse
histoacryl® .
Huisarts in Noord-Holland

